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	 Ако	хвърля	поглед	далеч	назад	към	периода	около	началото	на	политическата	промяна	през	1989	г.,	ми	се	струва,	
че	дейността	ми	по	това	време	се	е	оказала	един	от	факторите	косвено	допринесли	и	за	появата	на	фестивала	„София	
Ъндърграунд“.	По-надолу	ще	изложа	защо	мисля	така.	

	 През	втората	половина	на	80-те,	в	условията	на	една	противоречива	и	неясна	ситуация	в	края	на	тоталитарното	
управление	 в	 България,	 артистите	 които	 правехме	 акции	 и	 пърформанси	 се	 брояхме,	 общо	 взето,	 по-малко	 от	
пръстите	на	двете	ръце.	Причините	за	непопулярността	на	тези	изразни	форми	бяха,	че	от	една	страна	информацията	
за	 съвременното	 западно	 изкуство,	 ако	 въобще	 стигаше	 по	 някакви	 начини	 до	 нас,	 бе	 твърде	 ограничена.	 От	 друга	
страна,	да	се	живее	в	истински,	артистичен	ъндърграунд	извън	поставените	от	властта	рамки,	си	беше	до	голяма	степен	
рисковано.	Често	се	налагаше	да	извършваме	акциите	си	зад	„фасадата“	на	младежки	конкурси,	например	като	този	за	
„Естетизация	на	градската	среда“,	или	младежки	пленери,	организирани	от	„Ателието	на	младия	художник“	(към	СБХ)	в	
провинцията.

	 По	 време	 на	 подобни	 „официални“	 събития,	 в	 полу-неформалните	 отклонения	 от	 наша	 страна,	 натрупах	 и	
първоначалния	 си	 опит	 в	 областта	 на	 съвременните	 концептуални	 форми.	 След	 промяната,	 опитът	 ми	 не	 само	 като	
участник,	но	и	като	организатор	на	хепънингите	на	сдружение	„Изкуство	в	действие“	значително	се	увеличи.	Поради	
това	и	по	стечение	на	обстоятелствата,	след	промяната	бях	поканен	в	Софийския	университет		да	преподавам	т.	нар.	
тогава	„Неконвенционални	форми“	–	акции,	инсталации,	хепънинг	и	пърформанс.	Тъй	като	такива	учебни	дисциплини	
до	този	момент	не	бяха	съществували	в	България	и	липсваше	каквато	и	да	е	разработена	методика,	първоначално	ми	
се	 наложи	 да	 импровизирам	 по	 време	 на	 учебния	 процес.	 Основната	 ми	 стратегия	 бе	 да	 изкарам	 студентите	 извън	
рамките	 на	 формалното	 образование	 и	 да	 организирам	 техни,	 свободни	 публични	 представяния.	 Такава	 изява	 беше	
и	 ежегодният	 „Студентски	 фестивал	 на	 пърформанса“	 в	 София	 (1994	 –	 2000	 г.).	 Един	 от	 основните	 му	 принципи	 бе	
включването	на	всичките	ми	студенти,	като	повечето	от	тях	представяха	собствени	пърформанси,	но	имаше	и	такива,	
които	ги	документираха	и	помагаха	организационно.

	 Спомням	си,	че	на	втория	студентски	фестивал,	озаглавен	„Послание	към	следващата	цивилизация“,	(проведен	в	
рамките	на	три	дни	в	читалище	„Славянска	беседа“	през	декември	1995	г.),	в	някакъв	момент	сред	многобройната	публика	
се	появи	и	критикът	Руен	Руенов.	За	добро	или	за	зло	той	уцели	една	поредица	от	доста	непрофесионално	и	неосъзнато	
изпълнени	пърформанси.	Това	силно	го	вбеси	и	гръмко	критикувайки	фестивала	напусна	залата.	Това	не	ме	разстрои,	
защото	моята	цел	бе	не	само	да	обуча	и	създам	пърформери,	но	най-вече	да	възпитавам	сред	студентите	си	бъдещата	
публика	за	съвременно	изкуство.	Бих	добавил,	че	през	периода	1995	–	1999	г.	съвместно	с	мен	в	Софийския	университет,	
в	областта	на	„Неконвенционалните	форми“,	преподаваха	Ния	Пушкарова,	Ирена	Митова,	Борис	и	Габриела	Сергинови.

	 През	същия	период	в	съвременното	българско	изкуство	се	появи	ново	поколение,	което	не	само	се	стремеше	да	
се	изяви,	но	и	да	подложи	на	критика	тези,	които	вече	действаха	активно	в	тази	област.	Винаги	съм	твърдял,	че	формулата	
да	се	прави	съвременно	изкуство	е	да		разполагаш	с		„хора	+	място	+	пари“.	Така	през	1997	г.	Руен	успя	да	намери	и	трите	
компонента:	напористо	младо	поколение	търсещо	възможности	за	изява,	подземията	на	НДК	и	известно	финансиране.	
До	голяма	степен	всичките	тези	неща	се	оказаха	и	главният	фактор	за	създаването	на	„София	Ъндърграунд“.	Основната	
цел	на	Руен	бе	да	се	развие	софийски	пърформанс-фестивал	на	професионално	ниво.	Затова	се	наложи	обаче,	освен	
най-младите,	 той	 да	 приобщи	 в	 самото	 начало	 и	 някои	 от	 по-старите,	 като	 Димитър	 Грозданов,	 Любен	 Костов,	 Сашо	
Стоицов,	Дан	Тенев,	Борис	и	Габриела	Сергинови	и	др.

Орлин Дворянов

Sofia Underground, аз, тези с мен и след мен



	 Независимо	от	критиките	към	сдружение	„Изкуство	в	действие“	и	в	частност	към	моите	студенти,	някои	от	последните	
бяха	също	включени	в	общата	програма.	Но	по-важното	за	мен	беше,	че	немалка		част	от	публиката	също	се	оказаха	хора	от	този	
кръг.

	 Така	протече	първата	фаза	на		„София	Ъндърграунд“	(1997	–	2000	г.).	След	нея	настъпи	един	труден	период,	по	време	
на	който	не	само	за	този	фестивал,	но	и	за	много	други	изяви	в		съвременното	българско	изкуство	не	се	намираше	адекватно	
финансиране.	

	 Началото	на	втората	фаза		на	„София	Ъндърграунд“	съвпадна	с	приемането	на	България	в	ЕС	през	2007	г.	По	това	време	аз	и	
Руен	Руенов	проведохме	много	разговори	най-вече	по	повод	докторантското	му	изследване	свързано	с	българския	акционизъм,	
но	също	и	за	възможността	„София	Ъндърграунд“	да	бъде	възобновен	в	нов	формат.	Когато	това	се	случи	в	изложбените	зали	
на	СБХ	(ул.	„Шипка“	№6),	си	дадох	сметка,	че	за	изтеклите	около	седем	години	нещата	значително	са	се	променили.	Основната	
промяна	беше,	че	усилията	положени	от	Руен	Руенов,	Митко	Грозданов,	както	и	от	мен	от	началото	на	90-те	до	2007	г.	са	дали	
резултат.	Налице	вече	бяха	не	едно	или	две,	а	повече	поколения,	които	имаха	сериозно	отношение	към	съвременното	изкуство.	
И	 сред	 тях	 се	 открояваха	 немалко	 вече	 изградени	 пърформери.	 През	 годините	 бяха	 осъществени	 и	 много	 международни	
контакти	и	участия	в	тази	област.	Конкуренцията	между	различните	поколения	и	автори	бе	добила	по-европейски	и	толерантен	
вид.	Например	през	2007	г.	и	2008	г.	около	половината	от	участниците	във	фестивала	бяха	свързани	със	сдружение	„Изкуство	
в	действие“,	като	част	от	тях	живееха	зад	граница,	но	всички	вече	имаха	доста	професионални	изяви	в	чужбина.	Тук	трябва	да	
посоча	автори	като	Майа	Антова	–	Майото,	Стела	Инчовска,	Десислава	Цонева	–	Чума,	Георги	Ямалиев,	Иван	Ямалиев.

	 За	 огромно	 съжаление	 неочакваната	 кончина	 на	 Руен	 Руенов	 повлия	 върху	 динамиката	 на	 възходящото	 развитие	 на	
втората	фаза	на	„София	Ъндърграунд“.	Във	връзка	с	това	не	мога	да	не	спомена	и	дългогодишното	блокиране	на	издаването	
на	научния	труд	на	Руен	свързан	с	българския	акционизъм.	Следващите	фестивали	от	тази	втора	фаза,	въпреки	че	бяха	доста	
успешни,	носеха	в	себе	си	усещането	за	настъпващата	неизбежна		промяна.

	 Въпреки	големите	усилия,	които	полагаха	продължителите	на	идеята	Йово	Панчев	и	Иво	Иванов	да	намерят	стабилната	
линия	 на	 развитие	 на	 „София	 Ъндърграунд“	 в	 третата	 му	 фаза,	 около	 десетина	 години	 тя	 все	 се	 колебаеше	 в	 зависимост	 от	
недостатъчното	финансиране	от	страна	на	културните	институции.	Така	се	случиха	няколко	твърде	различни,	като	концепция	и	
организация,	издания	на	фестивала.	Те	се	разпростряха	в	диапазона	от	колаборация	с	„Изкуство	в	действие“	и	неговия	пърформанс	
фестивал	„Шах	с	пешката“	(тук	ще	отбележа	появата	на	млади	автори,	като	Мариян	Ценов,	Янко	Андонов,	Юлия	Лазаркова	и	др.),	
през	 презентации	 основно	 на	 видео	 прожекции,	 приоритетно	 участие	 на	 пърформери	 от	 чужбина	 и	 по-мащабни	 програми	
в	 електрозахранващата	 зала	 на	 НДК,	 до	 опити	 да	 се	 публикуват	 единствено	 текстове	 свързани	 с	 фестивала	 по	 времето	 на	
пандемия.	

	 Безспорно	и	това	разнообразие,	продиктувано	от	пречките	за	нормалното	осъществяване	на	една	значима	изява	в	сферата	
на	съвременното	българско	изкуство,	представлява		важен	опит.	Не	вярвам,	че	локдауна	ще	промени	смисъла	на	изкуството,	ако	
за	тези,	които	го	правят	то	ще	продължи	да	бъде	начин	на	живот,	а	не	дребен	или	среден	бизнес.	„София	Ъндърграунд“,	както	и	
„Изкуство	в	действие“	написаха	истории,	които	винаги	могат	да	бъдат	продължени,	стига	да	има	поне	няколко	„луди	глави“,	които	
да	го	сторят.	



If	I	look	way	back	to	the	period	around	the	beginning	of	the	political	change	in	1989	it	seems	that	my	activity	at	that	time	was	
one	of	the	factors	that	had	indirectly	contributed	to	the	appearance	of	the	festival	Sofia	Underground.	

In	the	second	half	of	the	80’s,	in	the	conditions	of	a	controversial	and	unclear	situation	at	the	end	of	a	totalitarian	regime	in	
Bulgaria,	the	artists,	who	did	actions	and	performances	were	to	be	counted	on	less	of	the	fingers	of	the	hands.	The	reasons	of	
the	unpopularity	of	these	forms	of	expression	were,	on	one	side,	that	the	information	about	the	western	contemporary	art,	if	it	
even	could	somehow	reach	us,	was	very	limited.	On	the	other	side,	to	live	in	a	real	artistic	underground	outside	of	the	frames	
placed	by	the	power	was	to	a	large	extend	risky.	Often	we	had	to	do	our	actions	behind	the	“facade”	of	youth	contexts	like,	for	
example	the	one	for	“Aesthetics	of	Urban	Environment”,	or	the	youth	plain	airs	organized	by	the	“Atelier	of	the	Young	Artist”	(by	
the	Union	of	Bulgarian	Artists)	in	the	countryside.

During	such	“official”	events	in	the	semi-informal	variations	from	our	side	I	gathered	my	initial	experience	in	contemporary	
conceptual	forms.	After	the	change	my	experience	not	only	as	a	participant,	but	also	as	a	organizer	of	the	“Art	in	action”	hap-
penings,	increased	significantly.	Because	of	that	and	because	of	the	concurrence	of	the	circumstances	after	the	change,	I	was	
invited	to	teach	at	the	Sofia	University	the	so	called	then	“Unconventional	Forms”	-	actions,	installations,	happening	and	per-
formance.	As	such	scholastic	disciplines	were	not	existing	in	Bulgaria	to	this	moment	and	there	was	a	lack	of	any	developed	
methodology,	at	first	I	had	to	improvise	during	the	teaching	process.	My	main	strategy	was	to	take	the	students	out	of	the	
frames	of	the	formal	education	and	to	organize	their	free	public	presentations.	Such	manifestation	was	the	annual	“Students	
Performance	Festival”	in	Sofia	(1994	–	2000).	One	of	its	main	principles	was	the	inclusion	of	all	my	students,	as	most	of	them	
presented	their	own	performances,	but	there	were	some	that	also	documented	them	and	helped	organizationally.	

I	remember,	that	at	the	second	students	festival	entitled	“A	Message	to	the	Next	Civilization”	(conducted	in	three	days	at	the	
“Slavyanska	Beseda”	culture	centre	in	1995)	in	some	moment	amidst	the	multitudinous	audience	the	critic	Ruen	Ruenov	ap-
peared.	For	good	or	bad	he	caught	a	series	of	very	unprofessional	and	unconsciously	conducted	performances.	This	strongly	
enraged	him	and	criticizing	loudly	he	left	the	hall.	That	didn’t	upset	me,	because	my	goal	was	to	teach	and	create	performers,	
but	mostly	to	educate	among	my	students	the	future	audience	for	contemporary	art.	I	would	add,	that	in	the	period	1995	– 
1999	beside	me	in	the	field	of	“Unconventional	Forms”	at	Sofia	University	were	teaching	Nia	Pushkarova,	Irena	Mitova,	Boris	
and	Gabriella	Serginovi.	

During	the	same	period	in	the	Bulgarian	contemporary	art	a	new	generation	appeared,	that	strived	not	only	to	manifestation,	
but	also	to	criticize	those	who	were	already	active	in	that	field.	I	have	always	claimed	that	the	formula	to	make	contemporary	
art	is	to	have	“people	+	location	+	money”.	So,	in	1997,	Ruen	managed	to	find	these	three	components:	assertive	young	genera-
tion	looking	for	possibilities	for	manifestation,	the	vaults	of	the	National	palace	of	culture	and	some	funding.	To	a	huge	extend	
these	things	turned	out	to	be	the	main	factor	for	the	creation	of	Sofia	Underground.	The	main	goal	of	Ruen	was	to	develop	the	
Sofia	performance	festival	to	a	professional	level.	For	that,	along	with	the	youngest,	he	had	to	join	from	the	beginning	some	of	
the	older	artists	like	Dimitar	Grozdanov,	Ljuben	Kostov,	Sasho	Stoitzov,	Dan	Tenev,	Boris	and	Gabriella	Serginovi.	

Orlin Dvoryanov

Sofia Underground, Me, Those with Me and After Me



Despite	criticism	of	the	“Art	in	Action”	association	and	of	my	students	in	particular,	some	of	them	were	in	the	whole	program.	But	for	
me	more	important	was	that	big	part	of	the	audience	were	people	from	that	circle.	

That’s	how	the	first	phase	of	Sofia	Underground	happened	(1997	–	2000).	After	that	a	hard	period	occurred,	during	which	not	only	for	
this	festival,	but	also	for	many	other	Bulgarian	contemporary	art	events	there	was	a	lack	of	adequate	funding.	

The	beginning	of	the	second	phase	of	Sofia	Underground	coincided	with	Bulgaria	entering	the	European	Union	in	2007.	At	that	time	
I	had	many	conversations	with	Ruen,	mainly	on	the	occasion	of	his	doctor’s	research	on	Bulgarian	actionism,	but	also	related	to	the	
festival	and	the	possibilities	to	resume	it	in	a	new	format.	When	this	happened	in	the	exhibition	halls	of	the	building	of	the	Union	of	
Bulgarian	artists	(6	Shipka	Street)	I	realized	that	for	the	past	7	years	things	significantly	changed.	The	main	change	was	that	the	efforts	
laid	by	Ruen	Ruenov,	Dimitar	Grozdanov	and	me	from	the	beginning	of	the	90’s	until	2007	gave	a	result.	There	were	not	only	one	or	two	
generations,	but	more,	who	had	serious	attitude	towards	contemporary	art.	And	amongst	them	there	were	already	built	performers	to	
be	recognized.	During	the	years	many	international	contacts	and	participations	were	made.	The	competition	between	the	generations	
and	artists	became	more	European	and	tolerant.	For	example,	in	2007	and	2008	around	half	of	the	festival’s	participants	were	from	“Art	
in	Action”,	some	of	them	were	living	outside,	but	most	of	them	had	professional	appearances	abroad.	Here	I	have	to	point	out	authors	
like	Maya	Antova	–	Mayoto,	Stella	Inchovska,	Desislava	Tzoneva	–	Chumma,	Georgi	Yamaliev,	Ivan	Yamaliev.	

Unfortunately,	 the	 sudden	 decease	 of	 Ruen	 Ruenov	 in	 2011	 had	 influence	 on	 the	 dynamics	 of	 the	 ascending	 development	 in	 the	
second	phase	of	Sofia	Underground.	In	connection	with	that	I	have	to	mention	the	long	years	of	blocking	of	the	publication	of	Ruen’s	
scientific	work	related	to	Bulgarian	actionism.	The	next	editions	of	the	festival,	even	though	being	successful,	were	bringing	the	feeling	
of	the	coming	inevitable	change.	

Despite	the	huge	efforts	made	by	the	continuators	of	the	idea	Ivo	Ivanov	and	Yovo	Panchev	to	find	a	stable	line	of	development	for	
Sofia	Underground	in	its	third	phase,	around	10	years	it	was	oscillating	around	the	insufficient	funding	from	the	cultural	institutions.	So,	
a	few	very	different	as	a	concept	and	organization	editions	of	the	festival	happened.	They	have	spread	in	the	diapason	of	collaboration	
with	“Art	in	Action”	and	its	small	students	event	“Check	with	the	Pawn”	(here	I	will	note	the	appearance	of	young	authors	like	Mariyan	
Tzenov,	Yanko	Andonov,	Yulia	Lazarkova	and	others)	trough	presentations,	video	projections,	prioritized	foreign	participation	of	per-
formers	from	abroad	and	much	larger	programs	in	the	Electrocontrol	Hall	underneath	the	National	palace	of	culture	to	attempts	to	
publish	only	texts	related	to	the	festival	in	times	of	pandemic.	

Undoubtedly	this	diversity,	dictated	by	the	obstacles	for	normal	implementation	of	one	significant	manifestation	in	the	field	of	con-
temporary	art	represents	important	experience.	I	don’t	believe	that	the	lockdown	will	change	the	meaning	of	art,	if	it	still	is	a	way	of	life	
for	those	who	make	it	and	not	just	small	or	middle	business.	Sofia	Underground	and	“Art	in	Action”	wrote	histories	who	can	always	be	
continued,	as	long	as	we	have	a	few	“crazy	heads”	to	do	so.	

www.artinaction.eu







Той	беше	един	летец
и	също	един	глупец
той	беше	един	шаман
и	също	една	звезда.

		Бойс	е	тук
		Бойс	е	там
		Бойс	е	може	би	навсякъде

Той	беше	един	елен
и	също	готин	заек
той	беше	един	пророк
с	много	кървав	нос.

			Бойс	е	тук
			Бойс	е	там
			Бойс	е	може	би	навсякъде.

Той	не	беше	съдия
и	също	дупка
не	беше	еснаф
но	много	добър	готвач.

			Бойс	е	тук
			Бойс	е	там
			Бойс	е	вече	навсякъде.

Той	беше	един	Вагнер
и	също	едно	куче
един	истински	артист
не	винаги	здрав.
   
				Бойс	е	тук
				Бойс	е	там
				Бойс	сега	е	навсякъде.

Добромир Иван

Ода за Бойс



He	was	an	aviator
and	also	a	fool
he	was	a	shaman
and	also	a	star.

		Beuys	is	here
		Beuys	is	there
		Beuys	is	maybe	everywhere

He	was	a	deer
and	also	a	horny	bunny
he	was	a	prophet
with	a	very	bloody	nose.
   
			Beuys	is	here
			Beuys	is	there
			Beuys	is	maybe	everywhere

He	was	not	a	judge
and	also	not	a	hole
he	was	not	a	bourgeois
but	a	very	good	cook.

				Beuys	is	here
				Beuys	is	there
				Beuys	is	now	everywhere

He	was	a	Wagner
he	was	a	dog
a	real	artist
not	always	healthy.

				Beuys	is	here
				Beuys	is	there
				Beuys	is	now	everywhere

Dobromir Ivan

Ode to Beuys

www.instagram.com/ivandobromir/



Преди	няколко	дни	попаднах	на	видеозаписи,	които	заснех	в	Електроконтролната	зала.

Обходих	с	камерата	цялата	стена	и	я	заснех.	

Различни	повърхности.	Различни	цветове.	Различни	ъгли.	

На	места	тъмна,	на	места	светла.	

На	места	загадъчна,	на	места	драматична,	на	места	като	повърхността	на	застинало	езеро.	

На	места	твърда,	на	места	мека.	

Някои	участъци	от	нея	носят	история,	някои	са	там	чисто	практически,	някои	-	просто	стена.	

Някои	от	участъците	й	крещят,	за	да	привлекат	внимание,	

други	са	тихи	и	неподвижни.	

Като	истински	магнит.	

Части	красота,	части	тежест,	част	безразличие.	

На	тази	стена	има	място	за	всички.	

Стената	като	контейнерът	на	фестивала.	Стената,	която	съдържа	случилото	се.	

Огледало	

по	свой	начин.

 

стоя	неподвижно

за	няколко	часа

сама

и	заедно	с	други	

присъедини	се	към	мен

стой	неподвижно

да	бъдеш	една	50-годишна	жена

седяща

гола

открита

Урсула Шерер

Абстрактно



A	few	days	ago	I	came	across	video	footage	that	I	filmed	in	the	Elektroraum. 

I	went	with	the	camera	along	the	entire	wall	and	filmed	it. 

Different	surfaces.	Different	colors.	Different	angles. 

Sometimes	dark,	sometimes	light. 

Sometimes	mysterious,	sometimes	dramatic,	sometimes	like	a	still	lake. 

Sometimes	hard,	sometimes	soft. 

Some	parts	with	a	story,	some	parts	practical,	some	parts	just	being	a	wall. 

Some	parts	screaming	to	grab	attention,

some	parts	quiet	and	still.

Just	as	much	a	magnet. 

Some	beauty,	some	heaviness,	some	indifference. 

There	is	space	for	all	in	that	wall. 

The	wall	as	the	container	for	the	festival.	The	wall	holding	what	happened. 

A	mirror

in	its	own	way.

standing	still 

for	a	couple	of	hours

alone 

and together

join	me

stand	still

being	a	50-year-old	woman

sitting

naked

bare

Ursula Scherrer

Abstract

www.ursulascherrer.com







На	среща	неформална	с	Руен
разбрах,	че	има	действие	в
подземие	на	стар	културен	център
Извършен	в	смутни	времена
Фестивал	на	духовно	гневни	хора
Пиещи	вода	поети
Артисти	викащи	смъртта
Музиканти	свирещи	безшумно
Руен	каза	ми
Сега	е	нашето	време,	ела
И	аз	отидох
Изписах	собственото	си	надгробие	със	себе	си
Мъртво	родих	се
И	продължих	на	всяка	среща	през	годините	да	съм	бунтовен	естетически
На	Шипка	6	асансьора	тапицирах	с	изкуствен	розов	мъхест	плат	отричащ	артистичната
номенклатура	на	държавата
Четях	на	вожда	обещанията	от	книга	в	златна	вана	потопен	до	устните	в	кървава	вода
Държах	речи	пред	смаяния	поглед	на	робската	тълпа	съвсем	съблечен
Руен	го	прибра	бога	ненаситен	на	всемира	и	остави	ни	сиротни
Борбата	продължи	да	се	развива
С	капитан	изцяло	нов	Йов
Отново	гол	и	окован	разходи	ме	една	прекрасна	дама.
Бях	нейния	любимец	аз.	Тя	-	моя	господар	за	малко.
И	чужди	идваха	другари
И	продължи	да	се	развива	фронтовата	линия	на	свободата	в	изразните	средства	неподходящи
за	деца	и	старци
Чакам
Чакам
Чакам
Ще	избухна	надявам	се	на	правилното	място	и	в	подходящия	момент

За	да	продължаваме
За	да	ни	има
В	това	безкрайно	нямане

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Един	от	последните	„истински	пичове“,	който	заедно	с	Николина,	Явор	и	Светльо	от	екипа	на	„Ателие	Пластелин“	
успя	да	запази	ентусиазъма,	отдаденоста	и	присъствието	на	сцената.	
Не	само	учител,	скулптор,	активист,	актьор,	машина,	обект,	пърформър,	но	и	като	човека	от	НАП…	
					...или	както	той	сам	се	изрази:	
									„Ние	сме	твърди	копелета.“

Янко Велков - Янец

За Субкултурата извън границите на популярната Култура







On	a	meeting	informal	with	Ruen
I	understood,	that	there’s	action	in
a	vault	of	an	old	culture	centre
Executed	in	perplexed	times
A	festival	of	spiritually	enraged	people	
Drinking	water	poets
Artists	calling	death	
Musicians	playing	silently
Ruen	told	me
Now	is	our	time,	come
And	I	went
I	wrote	my	own	tombstone	with	myself
Dead	I	was	born
And	continued	at	every	meeting	during	the	years	to	be	rebellious	aesthetically
At	Shipka	6	the	elevator	I	upholstered	with	faux	pink	fur	denying	the	artistic	nomenclature	of	the	state
I	read	the	chief’s	promises	from	a	book	in	a	golden	bath	drowned	in	bloody	water
Made	speeches	in-front	of	astonished	gaze	of	slave	crowd	completely	undressed
Ruen	was	taken	from	the	god	insatiable	of	the	universe	and	left	us	desolate
The	struggle	kept	developing
With	a	captain	entirely	new	Yov
Again	naked	and	chained	was	taken	for	a	walk	be	a	lovely	lady
I	was	her	pet.	She	-	my	master	for	a	while.
And	foreigns	came	comrades
And	continued	to	develop	the	front-line	of	freedom	in	expression	means	inappropriate
for children and elderly
I	am	waiting
I	am	waiting
I	am	waiting
I	will	explode	I	hope	in	the	right	place	at	the	right	moment

To	continue
To	be	
In	this	endless	lacking

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
One	of	the	last	remaining	“real	dudes”	who,	together	with	the	festival	crew,	had	preserved	his	enthusiasm,	dedication	and	presence.	

Yanko Velkov - Yanetz

On Subculture Beyond The Borders of Popular Culture

www.atelie-plastelin.com



        https://www.youtube.com/watch?v=CFi9IQPPvuw   (49’ 04”)

Никил Чопра

Изчертаване на линия през ландшафта

Nikhil Chopra

Drawing a Line Through Landscape

www.nikhilchopra.net
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	 Базираната	в	Ню	Йорк	Боряна	си	спомня	за	първите	си	преживявания	в	профeсионалната	художествена	сцена	
в	България,	за	Руен	Руенов	и	събитието	в	подземията	на	НДК.

	 Предподавателката,	куратор	и	интердисциплинарен	артист	завършва	спомен-монолога	си	със	следните	думи:	
“...липсва	 ни	 исторически	 анализ,	 липсва	 ни	 теоретичен	 анализ,	 събиране	 на	 факти,	 събиране	 на	 архиви.	 Надявам	
се	арихива	на	Руен	да	бъде	съхранен,	използван	от	теоретици,	историци	и	затова	се	радвам,	че	този	зин	сега	ще	се	
осъществи.”.

Боряна Росса

Спомени за София Ъндърграунд

Based	in	New	York	Boryana	remembers	her	first	experiences	in	the	professional	art	scene	in	Bulgaria,	Ruen	Ruenov	and	the	
event	in	the	vaults	of	the	National	Palace	of	Culture.

The	educator,	curator	and	interdisciplinary	artist	finishes	her	memory-monologue	with	the	following	words:	“...we	miss	a	his-
torical	analysis,	we	miss	a	theoretical	analysis,	collecting	facts,	collecting	of	archives.	I	hope	that	the	archive	of	Ruen	will	be	
stored,	used	by	theoreticians,	historians	and	that’s	why	I	am	glad	that	this	zine	will	be	taking	place	now.”

Boryana Rossa

Memories of Sofia Underground

        https://pub.sofiaunderground.com/2020-2021/audio/boryana-rossa-spomeni.m4a (~17 MB, български)

www.boryanarossa.com





-	Пърформанс-лекцията	„Eat	Your	Enemy	#4	–	I	Don’t	Want	to	Want“	на	германката	Жанин	Айзенехер	(Janine	Eisenäch-
er),	чрез	която	изрази	съмнения,	доколко	Йозеф	Бойс	се	е	придържал	към	собствените	си	постулати	по	отношение	на	
изкуството,	развенчавайки	някои	митове	за	него.	(SU	2016)

-	Настървеността,	с	която	част	от	публиката	подходи	при	възможността	да	извършат	манипулации	с	набор	от	предмети	
върху	 полуголата	 китайка	 Сяо	 Юронг	 (Xiao	 Yurong)	 от	 групата	 Non	 Grata	 (римейк	 на	 пърформанса	 на	 М.	 Абрамович	
„Rhythm	 0“).	 Тази	 ситуация	 на	 съавторство	 и	 съучастие	 в	 творческия	 акт	 с	 подходи	 дали	 пърформърката	 ще	 понесе	
това	и	това,	по-скоро	приличаше	на	„отмъщение“	на	публиката	генерално	спрямо	артиста.	За	щaстие,	разумът	надделя	
в	 ескалацията	 към	 първични	 насилствени	 действия	 и	 бе	 предотвратено	 нараняване	 на	 лицето	 на	 артиста-обект	 с	
бръснарско	ножче.	Продължителността	на	пърформанса	не	бе	повече	от	2-3	минути.	(SU	2015)

-	 Групата	 Non	 Grata,	 не	 толкова	 като	 представяне	 на	 пърформансите	 си,	 в	 които	 често	 присъстваха	 пиротехнически	
ефекти	 за	 шир	 употреба,	 а	 в	 аспекта,	 отнасящ	 се	 до	 романтичната	 мечта	 на	 някои	 артисти	 да	 пътуват	 като	 група	 по	
света	и	създават	изкуство.	Въобще	до	идеята	за	изкуството	като	начин	на	живот	и	активното	случване	на	артиста.	Точно	
това	Non	Grata	правят.	Пътуват	месеци	заедно	и	в	движение,	преминавайки	през	различни	места	и	ситуации,	срещайки	
различни	хора	и	колеги,	работят	и	показват	своите	пърформанси.	(SU	2015,	2016)

●-	Концентрацията	и	лекотата,	с	която	испанецът	Мануел	Лопес	Гарсия	(Manuel	Lopez	Garcia)	в	пърформанса	си	„Loss“	
10	часа	извършваше	монотонно	действие	на	пренасяне	в	определено	пространство	на	морски	пясък	с	чаена	лъжица,	
балансирайки	я	напречно	върху	показалеца	си.	(SU	2017)

●-	Мащабът	на	случване	и	събитийната	наситеност	на	фестивала	SU	2017,	който	се	проведе	цяла	седмица	и	обхващаше	
няколко	локации.	Социално-икономическата	ни	действителност	и	неглижиращият,	вече	години	наред,	манталитет	към	
изкуството	на	официалната	власт	в	страната,	ясно	разкриват	сериозните	усилия	и	желанието	на	организаторския	екип,	
въпреки	оскъдното	финансиране	фестивалът	да	го	бъде.

●-	Мястото	на	представяне	на	основната	програма	пърформанси	-	Електроконтролната	зала	на	НДК	(2015	–	2019	г.)	-	което	
е	идеалното	за	фестивала	Sofa	Underground,	според	заложената	в	него	концепция	и	разбиранията	за	подходяща	среда	на	
участващите	в	него	артисти.	Заради	географското	му	разположение	в	централната	част	на	столицата,	намирайки	се	под	
земята	в	близост	да	културен	център	и	малък	парк.	Тоест,	удобно	за	посещение,	за	пърформанси	и	намеси	на	открито	в	
градската	среда,	за	което	организатори	на	други	фестивали	по	света	биха	завидели.	За	съжаление,	мястото	няма	да	бъде	
вече	 средище	 на	 фестивала	 поради	 противопожарни	 съображения.	 Същите,	 валидни	 за	 предходните	 5	 години,	 през	
които	нито	един	от	гледаните	като	детонатори	пърформъри	не	произведе	дори	една	пожаровъзпламенителна	искра,	
въпреки	наличието	в	пърформансите	на	огнени	пламъци.

-	 ●Присъствието	 на	 фестивала	 на	 Stand-up	 comedy	 2019!	 Без	 коментар,	 но	 отварям	 темата	 за	 доверието	 и	 доколко	
то	 бива	 оправдано.	 Както	 при	 организирането	 и	 провеждането	 на	 артистично	 събитие,	 така	 и	 за	 реализацията	 на	
пърформанси	нерядко	се	разчита	на	други	хора.	Примерно,	доверието	при	партнирането,	тоест	доколко	другият(те)	ще	
подцени	или	ще	наблегне	на	действие	със	силно	въздействие,	което	се	основава	на	вътрешно	усещане	и	личен	опит.	
Друг	пример,	при	едно	неправилно	„закопчаване“	на	костюм,	който	като	посредник	да	създаде	условията	за	възможни	
действия	и	състояния,	може	чувствително	да	ги	промени	дори	в	нежелана	посока.	Тоест	в	някаква	степен	да	провали,	
както	представянето	и	преживяването	на	пърформъра,	така	и	търсеното	внушение.	Опит	във	визирания	аспект	имам	в	
пърформансите	си	„Algorithm	-	Requiring	Extreme“	(2015)	и	„Schizoid	Whore“	(2012).

Иван Ямалиев

Впечатлен съм от:



●-	Течението	-	факторът,	оказал	най-силно	влияние	върху	физическото	ми	състояние	при	личното	изпитаниe	в	пърформанса	„trAp-
perception“	(2016),	в	който	около	3	часа	стоя	обгърнал	леден	куб.	Предвид	студенината	на	леда	и	по-хладното	от	обичайното	за	
месец	април	време,	появата	му	предизвикваше	треперене	на	тялото	ми.	На	моменти	го	овладявах,	успявайки	да	се	абстрахирам	
от	него,	а	в	други	ми	бе	невъзможно.	Едно	е	да	успяваш	да	контролираш	тялото	и	съзнанието	на	закрито,	съвсем	друго	е	когато	
си	изложен	на	външни	условия.	В	случая	те	бяха	полувъншни,	но	все	пак	стоях	отчасти	мокър	на	няколко	метра	от	отворения	
портал,	като	вятърът,	нахлуващ	от	него	и	течението	не	липсваха.	
     
●-	Как	да	реагирам	на	включването	на	хора	от	публиката	в	пърформативния	акт,	без	предварително	да	е	мислено	за	това?	Този	
вътрешен	казус	се	появи	в	същия	пърформанс,	„trApperception“	(2016),	когато	две	момичета	се	доближиха	до	мен	с	намерението	
да	ме	освободят	от	него.	В	подобни	моменти	бързо	преминават	мисли	за	възможни	варианти	за	реакция	в	ситуацията.	Изненадан,	
първо	си	казах:	„Оставете	ме	поне	още	няколко	часа	да	постоя	с	леда,	той	тепърва	има	какво	да	разкрива...“.	В	следващия	си	
помислих:	 „Нека	 процесът	 на	 случване	 стане	 по	 естествен	 начин.	 Щом	 тези	 хора	 са	 тук	 и	 имат	 дръзновението	 да	 направят	
нещо,	което	по	интуиция	се	разбираше	какво,	нека	го	сторят...“.	Всъщност	всичко	стана	бързо	и	не	остана	възможност	за	разумна	
преценка.	До	последно	ме	държа	двоумението	и	съмнението	как	да	постъпя.	В	случая	нямах	логическо	обяснение	за	решението	
да	не	реагирам	и	леденият	куб	бе	разрушен.
       
●-	Момент	(1	ден)	преди	пърформанса	„Schizoid	Whore“	(2012)	развих	за	няколко	месеца	фобия	от	задушаване	при	пробването	
на	 мокра	 с	 вода	 маска	 от	 двоен	 памучен	 плат,	 покриваща	 главата	 ми.	 Тя	 бе	 предназначена	 да	 ме	 предпази	 от	 нажежените	
капки,	стичащи	се	от	горящ	найлон.	Моментът	с	маската	и	невъзможността	или	затруднението	да	се	диша	с	нея	го	приех	като	
предизвикателство.	 Все	 някак	 без	 въздух	 щях	 да	 издържа	 около	 30-40	 секунди	 в	 легнало	 положение	 (колкото	 бе	 замислено	
да	 продължи),	 когато	 тя	 прилепва	 плътно	 на	 лицето.	 На	 самия	 пърформанс	 нямах	 проблеми	 с	 тази	 част,	 защото	 отнякъде	 се	
процеждаше	въздух.	Маската	стоя	на	главата	ми	в	по-голямата	част	от	времето	на	протичане.
       
●-	Момент	(няколко	часа)	преди	пърформанса	„Mutation	or	Initiation	of	Termination“	(2007),	на	път	за	фестивала	ударих	главата	си	
в	областта	на	фонтанелата	в	отворения	багажник	на	микробус.	Ударът	бе	изненадващ	и	силен,	тъй	като	почти	тичах.	Успях	само	
да	изпсувам	наум.	Минута	след	това	бях	в	автобуса,	улавяйки,	че	няколко	човека	са	се	вторачили	в	мен.	В	следващия	миг	усетих	
топлината	на	кръвта,	преминаваща	около	лявото	ми	око.	Кървенето	не	бе	много	и	бързо	спря,	а	раната	бе	с	дължина	поне	4	см.	
Болката	в	областта	на	удара	бе	пулсираща	и	имах	притеснението,	че	по	време	на	пърформанса	кръвта	може	да	бликне	отново,	
което	донякъде	би	било	ефект,	но	това	не	се	случи.

●-	 Момент	 (30-40	 мин.)	 преди	 същия	 пърформанс,	 „Mutation	 or	 Initiation	 of	 Termination“	 (2007),	 имах	 усещането,	 че	 ще	 получа	
диабет,	тъй	като	при	подготовката	на	средата	за	действие,	сдъвках	до	омекотяване	36	пакетчета	с	дъвки	на	дражета.	По	време	
на	 пърформанса	 периодично	 вземах	 от	 пода	 въпросните	 дъвки	 и	 ги	 изплювах	 към	 публиката.	 Те	 ужасно	 хрупаха,	 поради	
множеството	миниатюрни	парчета	от	въглища,	останали	от	друг	пърформанс.	Неволно	можех	да	се	окажа	клиент	на	зъболекар.

●-	Пърформанса	„First	Summer	Choir“	(2007)	на	Иво	Димчев,	но	не	толкова	като	представяне,	тъй	като	подходите	на	автора	и	на	
изпълнителите	от	университетската	театрална	лаборатория	„Алма	Алтер“	ми	бяха	познати,	а	най-вече	от	динамичната	фризова	
композиция	в	съчетание	на	лъщящи	полуголи	тела	и	многоцветни	бански	костюми.

●-	Пърформансът	на	австриеца	Ян	Мачачек	(Jan	Machacek),	представен	през	2007	г.,	който	по	умел	и	атрактивен	начин	използва	
техника	-	видеокамера	и	видеопроектор,	представяща	в	крупен	план	лицето	и	движенията	на	тялото	му.	Получи	се	въздействаща	
симбиоза	между	поведенческото	присъствие	на	артиста	и	видеообразите.	Това	бе	първият	път,	в	който	на	живо	наблюдавах	
пърформанс,	включващ	електронни	технологии.

●-	Пърформансите	„Fornication“	(1997)	и	„When	There	Is	No	Money	for	Art,	Eat	Shit“	(1998)	на	Борис	и	Габриела	Сергинови,	които,	
макар	гледайки	ги	като	видео	документация	през	1999	г.,	допълнително	ме	вдъхновиха	да	се	занимавам	с	пърформанс	арт.



-	Performance	lecture	“Eat	Your	Enemy	#4	-	I	Don’t	Want	to	Want”	by	Janine	Eisenächer,	through	which	she	expressed	doubts	
about	Joseph	Beuys’	adherence	to	his	own	postulates	about	art,	debunking	some	myths	about	him.	(SU	2016)

-	Ferocity	with	which	part	of	the	audience	approached	in	the	opportunity	to	manipulate	with	set	of	objects	on	the	half-naked	
Chinese	Xiao	Yurong	from	the	Non	Grata	group	(remake	of	the	performance	of	M.	Abramovic	“Rhythm	0”).	This	situation	of	
co-authorship	and	complicity	in	the	creative	act	with	approaches	to	whether	the	performer	will	endure	this	and	that,	rather	
resembled	“revenge”	of	the	audience	on	the	artist	in	generally.	Fortunately,	the	reason	prevailed	in	the	escalation	to	primary	
violence	and	an	injury	to	the	artist’s	face	with	a	razor	blade	was	prevented.	The	duration	of	the	performance	was	no	more	than	
2-3	minutes.	(SU	2015)

-	Non	Grata	group,	not	so	much	as	a	presentation	of	their	performances,	which	often	had	pyrotechnic	effects	for	wide	use,	but	
in	the	aspect	related	to	the	romantic	dream	of	some	artists	to	travel	around	the	world	as	a	group	and	create	art.	In	general,	to	
the	idea	of	art	as	a	way	of	life	and	the	active	happening	of	the	artist.	This	is	exactly	what	Non	Grata	do.	They	travel	for	months	
together	and	on	the	way,	passing	through	different	places	and	situations,	meeting	different	people	and	colleagues,	working	
and	showing	their	performances.	(SU	2015,	2016)

-	Concentration	and	ease	with	which	the	Spaniard	Manuel	Lopez	Gacia	in	his	performance	“Loss”	for	10	hours	performed	a	
monotonous	action	of	transporting	in	a	certain	space	a	sea	sand	with	a	teaspoon,	balancing	it	transversely	on	his	index	finger.	
(SU	2017)

-	Scale	of	events	and	the	intensity	of	the	SU	festival	2017,	which	took	place	throughout	the	week	and	covered	several	loca-
tions.	In	view	of	Bulgarian	socio-economic	reality	and	the	neglecting	mentality	of	the	official	government	in	the	country	for	
many	years,	they	clearly	reveal	the	serious	efforts	and	desire	of	the	organizing	team,	despite	the	scarce	funding	this	festival	
to	be.

-	The	place	of	presentation	of	the	main	performance	program	-	Electrocontrol	Hall	of	the	National	Palace	of	Culture	(2015	
-	2019),	which	is	ideal	for	the	Sofa	Underground	festival,	according	to	the	concept	and	understanding	for	the	appropriate	en-
vironment	of	the	involved	artists.	Due	to	its	geographical	location	in	the	central	part	of	the	capital,	being	underground	near	a	
cultural	center	and	a	small	park	the	place	is	convenient	for	visiting,	performances	and	outdoor	interventions	in	that	urban	en-
vironment.	Unfortunately,	the	spot	will	no	longer	be	the	venue	of	the	festival	due	to	fire	considerations.	The	same	precaution	
were	valid	for	the	previous	5	years,	during	which	no	one	of	the	performers	seen	as	detonators	did	not	produce	even	a	single	
fire-igniting	spark,	despite	the	presence	of	fiery	flames	in	the	performances.

-	Presence	of	the	Stand-up	comedy	festival	in	2019!	No	comment,	but	I	open	the	topic	of	trust	and	how	justified	it	is.	As	in	
organizing	and	conducting	an	artistic	event,	so	for	the	realization	of	performances	sometimes	rely	on	other	people.	For	ex-
ample,	trust	in	a	partnership,	that	is,	how	much	the	other	(s)	will	emphasize	or	underestimate	a	high-impact	action	based	on	
inner	feeling	and	personal	experience.	Another	example,	with	an	incorrect	“fastening”	of	a	costume,	which	as	an	intermediary	
to	create	the	conditions	for	possible	actions	and	states,	can	significantly	change	them	even	in	an	undesirable	direction.	That	
is,	to	some	extent	to	fail,	both	the	performance	and	the	experience	of	the	performer,	and	the	desired	effect.	I	have	experience	
in	the	targeted	aspect	in	my	performances	“Algorithm	-	requiring	extreme”	2015	and	“Schizoid	whore”	2012.

Ivan Yamaliev

I’m Impressed by the:



-	Current	was	the	factor	that	had	the	strongest	influence	on	my	physical	condition	during	the	personal	test	in	the	performance	“trAp-
perception”	2016,	in	which	I	stood	enfolding	an	ice	cube	for	about	3	hours.	This	made	my	body	tremble.	At	times	I	mastered	it,	manag-
ing	to	abstract	from	it,	and	at	others	it	was	impossible.	It	is	one	thing	to	be	able	to	control	the	body	and	mind	indoors,	it	is	quite	another	
when	you	are	exposed	to	external	conditions.	In	this	case,	they	were	half-outside,	but	still	I	was	standing	partly	wet	a	few	meters	from	
the	open	portal	and	the	wind	coming	from	it	and	the	current	were	not	missing.

-	My	reaction	to	the	inclusion	of	people	from	the	audience	in	the	performance	act,	without	first	thinking	about	it?	This	internal	case	
appeared	in	the	same	performance	“trApperception”	2016,	when	two	girls	approached	me	with	the	intention	to	free	me	from	the	ice	
cube.	At	such	moments,	thoughts	about	possible	options	for	reaction	in	the	situation	pass	quickly.	Surprised,	I	first	said	to	myself,	“Let	
me	stand	with	the	ice	at	least	a	few	more	hours,	it	still	has	something	to	reveal.”	In	the	next,	I	thought,	“Let	the	process	happen	naturally.	
If	these	people	are	here	and	have	the	courage	to	do	something	that	is	intuitively	understood	what,	let	them	do	it.”	In	fact,	everything	
happened	quickly	and	there	was	no	room	for	reasonable	judgment.	Until	the	last,	I	am	hesitant	and	doubt	how	to	act.	In	this	case,	I	had	
no	logical	explanation	for	the	decision	to	not	react	and	the	ice	cube	was	destroyed.	

-	Moment	(1	day)	before	the	performance	“Schizoid	whore”	2012	I	developed	for	several	months	a	phobia	of	suffocation	when	trying	a	
water-soaked	mask	made	of	double	cotton	cloth	covering	my	head.	It	was	designed	to	protect	me	from	the	glowing	drops	dripping	
from	burning	nylon.	The	moment	with	the	mask	and	the	impossibility	or	difficulty	to	breathe	with	it	I	accepted	as	a	challenge.	Some-
how,	without	air,	I	would	last	about	30-40	seconds	(as	long	as	it	was	planned	to	continue)	in	a	supine	position,	when	it	fits	snugly	on	
the	face.	At	the	performance	itself,	I	had	no	problems	with	this	part,	because	air	was	leaking	from	somewhere.	The	mask	stays	on	my	
head	for	most	of	the	performance.

-	Moment	(several	hours)	before	the	performance	“Mutation	or	initiation	of	termination”	2007,	on	the	way	to	the	festival	I	hit	my	head	
in	the	area	of	the	fontanel	in	the	open	trunk	of	a	minibus.	The	blow	was	surprising	and	strong,	as	I	was	almost	running.	I	could	only	
swear	in	my	mind.	A	minute	later	I	was	on	the	bus,	catching	several	people	staring	at	me.	The	next	moment	I	felt	the	warmth	of	blood	
running	around	my	left	eye.	The	bleeding	was	not	much	and	stopped	quickly,	and	the	wound	was	at	least	4	cm	long.	The	pain	in	the	
area	of	the	blow	was	throbbing	and	I	was	worried	during	the	performance	the	blood	might	burst	again,	which	would	be	somewhat	
of	an	effect,	but	it	did	not	happen.

-	Moment	(30-40	minutes)	before	the	same	performance	“Mutation	or	initiation	of	termination”	2007,	I	had	the	feeling	that	I	would	get	
diabetes,	because	in	preparing	the	environment	for	action,	I	chewed	to	soften	36	packets	of	chewing	gum.	During	the	performance,	I	
periodically	took	these	gums	from	the	floor	and	spat	them	out	to	the	audience.	They	were	crunching	terribly	because	of	the	many	tiny	
pieces	of	coal	left	over	from	another	performance.	Involuntarily,	I	could	be	a	dentist’s	client.

-	Performance	“First	Summer	Choir”	2007	by	Ivo	Dimchev,	but	not	so	much	as	a	presentation,	as	the	approaches	of	the	author	and	the	
performers	from	the	university	theater	laboratory	“Alma	Alter”	were	known	to	me,	and	especially	from	the	dynamic	frieze	composition,	
combining	shiny	half-naked	bodies	and	multicolored	swimsuits.

-	Performance	of	the	Austrian	Jan	Machacek,	presented	in	2007,	who	in	skillful	and	attractive	way	uses	a	technique	(video	camera	and	
video	projector),	presenting	in	close-up	the	face	and	movements	of	his	body.	There	was	an	influential	symbiosis	between	the	behav-
ioral	presence	of	the	artist	and	a	video.	This	was	the	first	time	I	watched	a	live	performance	including	electronic	technology.

-	Performances	“Fornication”	(1997)	and	“When	There	Is	No	Money	for	Art,	Eat	Shit”	(1998)	by	Boris	and	Gabriela	Serginovi,	which,	al-
though	watching	them	as	video	documentation	in	1999,	additionally	inspired	me	to	deal	with	performance	art.
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	 Нуждата	да	изпълня	дълъг	пърформативен	акт	дойде	с	отворената	покана	на	Sofia	Underground	и	темата	„сто“.	
Пърформансът,	 който	 реализирах	 заедно	 с	 моя	 партньор	 се	 казваше	 „Лемниската	 мързелива	 осмица“	 и	 трябваше	 да	
бъде	 100-часов,	 да	 бъдеш	 в	 сегашното	 време,	 фокусирайки	 се	 върху	 неговата	 безкрайност.	 Поканих	 моя	 партньор	 в	
живота	да	се	включи,	работихме	върху	идеята	и	подробностите	заедно,	като	начало	знаехме	само,	че	ще	го	правим	100	
часа	непрекъснато,	което	е	около	4	дни.

	 Пристигнахме	в	София,	прдствиха	ни	мястото	където	щяхме	да	изпълняваме	-	Cush.Bar	в	Дома	на	киното	-	срещу	
минералните	чешми	в	центъра.	Бяхме	сигурни,	че	трябва	да	свържем	тези	две	неща,	защото	бяха	едно	срещу	друго,	
някак	 безкрайно,	 заради	 локацията.	 Планирахме	 да	 стоим	 вътре	 през	 цялото	 време,	 да	 се	 показваме	 в	 прозореца	 на	
кафето,	да	ни	виждат	от	улицата	и	да	можем	да	си	говорим,	но	бъдейки	вече	на	място	размислихме	и	накрая	разделихме	
пърформанса	на	две	истории.	

	 Започнахме	 в	 понеделник	 24.04.2017	 около	 десет	 вечерта,	 аз	 бях	 вътре	 до	 прозореца	 и	 създадох	 нещо	 като	
ограда	около	себе	си	от	една	дървена	бар-маса,	която	стоеше	до	прозореца.	Бях	малко	изгубена,	не	знаейки	как	трябва	
всъщност	 да	 остана	 фокусирана	 в	 сегашния	 момент.	 Реших	 да	 започна	 да	 режа	 копирна	 хартия	 А4	 наполовина	 и	 да	
запълвам	пода	с	нея,	заприлича	на	хартиен	килим.	Рязах	хартия,	докато	нямаше	повече	за	рязане	и	започнах	да	я	сгъвам	
на	 малки	 топки.	 Мачек,	 моят	 партньор,	 отиде	 нейде	 из	 града,	 целта	 ни	 беше	 да	 сме	 свързани	 ментално	 и	 разделени	
физически.	Неговото	присъствие	се	измерваше	от	броя	на	пластмасовите	капачки,	които	събираше	по	пътя	си.	После	
той	ги	носеше	до	прозореца	на	бара	и	ги	пълнеше	с	вода	от	чешмите	от	другата	страна	на	улицата.	Всяко	завръщане	
завършваше	с	него,	ходейки	внимателно	с	капачка	с	вода	във	всяка	ръка	и	слагайки	ги	на	тротоара	под	прозореца,	зад	
който	 аз	 седях	 и	 сгъвах	 хартиени	 топчета.	 Той	 създаде	 нещо	 като	 мандала	 от	 шарени	 пластмасови	 капачки,	 всяка	 от	
които	беше	пълна	с	вода,	която	се	изпаряваше	или	беше	изпита	от	птици	и	котки,	които	преминаваха.	

	 Сядах	вътре	и	сгъвах	хартийките	през	деня	и	ги	разгъвах	през	нощта.	Така	хартията	ставаше	по-мека,	както	и	
повърхността,	покрита	с	хартия	се	уголемяваше	и	ставаше	по-комфортна	с	всеки	изминал	ден.	Почти	като	да	показваше,	
че	да	бъдеш	в	настоящето	винаги	започва	по	труден	начин	(плоската	хартия,	върху	която	седях),	но	става	по-уютно	с	
времето	(последвалите	дни	с	повече	смачкана	хартия).	Аз	също	бях	на	разположене	за	посетителите	на	бара,	можеха	
да	 ми	 задават	 въпроси	 и	 да	 общуват	 с	 мен.	 Единственото	 нещо,	 което	 се	 изискваше	 беше	 желанието	 да	 ме	 попитат	
нещо.	Имах	няколко	интересни	разговора	и	някоко	души,	които	минава	покрай	мен	всеки	ден.	Усещаше	се	все	едно	съм	
в	пясъчен	часовник,	бях	там	през	цялото	време	представяйки	себе	си,	активността	си	и	умората	си.	Присъствието	на	
Мачек	беше	много	символично,	изрисувано	от	броя	пластмасови	капачки	на	тротоара.

	 Бяхме	разделени	от	стъклото	на	процореца,	на	което	залепях	изгорели	кибритени	клечки	на	всеки	изминал	час,	
точно	100	от	тях	изграждаха	фразата	“времето	е	сега”,	но	аз	ги	залепях	в	разбъркан	ред,	така	че	финалния	надпис	се	
появи	в	края	на	пърформанса,	в	последния	изминал	час.	

Зоша Кулиговска

100-часов пърформанс, удължен до живот



	 Зададоха	 ни	 доста	 въпроси	 „през	 цялото	 време	 ли	 изпълнявате?“,	 „правите	 ли	 паузи	 в	 пърформанса?“,	 „спите	 ли?“	 и	
това	беше	момента,	в	който	разбрах,	че	пърформанс	изкуството,	което	съм	учила	и	виждала	през	живота	си	е	много	стриктно,	
радикално	някак,	ортодоксално	даже.	Където	на	артиста	не	е	позволено	да	бъде	човек,	от	артиста	се	очаква	да	е	безграничен,	
думата	изпълнявам	(perform)	е	свързана	с	издържливост,	а	от	пърформанс	артиста,	който	поема	предизвикателството	да	направи	
сто	часов	пърформанс	се	очаква	да	може	да	го	направи	или	да	може	да	се	провали	благородно	и	публично.	Ние	го	направихме	
по	нашия	начин,	знаехме,	че	искаме	да	сме	герои	и	да	издържим	това	време,	но	същевременно	разбрахме	бавно,	че	да	бъдеш	
герой	означава	не	да	се	доказваш	пред	света,	че	можеш	4	дни	без	спане,	а	да	можеш	да	се	грижиш	за	себе	си,	да	покажеш	
слабостите	си	и	да	се	отнасяме	с	грижа	помежду	си.	Всъщност	си	почивахме	по	няколко	часа	всяка	нощ,	Мачек	трябваше	да	
влиза	вътре,	а	вратата	да	се	заключва	от	съображения	за	сигурност	и	когато	той	идваше	аз	също	усещах	неговата	подкрепа	и	
бях	щастлива,	че	можем	да	прекараме	време	заедно,	особено	да	бъдем	заключени	в	бара	за	цяла	нощ.	Видях	разочарование	в	
лицата	на	хората,	когато	си	признавахме,	че	си	даваме	време	за	почивка,	приех	го	като	част	от	пърформанса	и	като	неизбежна	
критика.	Засрамих	се,	че	разочароваме	публиката,	но	с	времето	разбрах,	че	цялата	идея	за	пърформанс	изкуството	се	променя	
и	не	е	само	нашата	лична	слабост,	но	може	би	и	общата	световна	слабост,	която	не	може	да	бъде	призната	и	приета.

	 За	да	заключа	и	да	допълня	предния	параграф	е	важно	да	кажа,	че	ние	се	будехме	да	изгорим	клечките	и	да	изписваме	
фразата	на	прозореца.	Почивахме	си	и	спяхме	на	пейките	в	бара,	Мачек	извървя	100	километра	през	това	време	и	всъщност	ние	
така	и	не	довършихме	този	пърформанс.	Когато	спряхме	беше	2	през	нощтта	и	бара	беше	затворен,	затова	спахме	вътре,	докато	
на	сутринта	бармана	отключи	и	ни	„освободи“.	Бяхме	толкова	спокойни	след	това	медитативно	изпълнение,	толкова	щастливи	и	
горди	от	себе	си,	че	няколко	часа	след	това	правихме	чувствен	секс	и	аз	забременях.	Това	ме	кара	да	мисля,	че	някакси	никога	не	
спираме	да	сме	в	настоящето	и,	че	този	пърформанс	беше	само	началото	на	много	уроци	по	търпение.	Родителството	ни	накара	
да	сме	още	по-фокусирани	в	настоящето	и	ни	направи	на	пясъчен	часовник.	

	 Нашият	опит	е	абсолютно	уникален	и	факта,	че	тук	изкуството	се	преплита	с	живота	говори	многозначително	за	себе	
си.	За	нас,	също	лично	и	за	мен	(името	ми	е	Зосиа,	което	идва	от	София),	да	бъдем	в	София	беше	много	специално,	времето	
прекарано	там	и	хората,	които	срещнахме	отвориха	сърцата	ни	и	научихме	много	от	това.	







An	urge	to	perform	a	long	time	piece	got	together	with	an	open	call	from	Sofia	Underground	entitled	“hundred	/	сто”.	The	
piece	I	realised	together	with	my	partner	was	called	“Leminiscate	Lazy	Eight”	and	was	meant	to	be	a	hundred-hour	piece	of	
being	in	present	time,	focusing	on	the	infinity	of	it.	I	invited	my	life	partner	to	take	part	in	it	with	me,	we	worked	on	the	idea	
and	on	the	details	of	it	together,	as	a	starter	we	knew	we	were	gonna	do	it	for	100	hours,	which	is	about	4	days	continuously.

We	arrived	in	Sofia,	we	were	introduced	to	the	place	we	were	about	to	perform	in	-	Cush.Bar	inside	the	“Cinema	House”	-	vis	
a	vis	the	mineral	water	springs	downtown.	We	were	sure	we	have	to	link	those	two	as	they	were	literally	facing	each	other,	
somehow	infinitely,	because	of	the	location.	We	planned	to	stay	indoors	for	the	whole	time,	display	ourselves	in	the	cafe win-
dow	to	be	seen	from	the	street	and	to	be	available	to	talk, but	being	in	this	exact spot	made us	rethink	it	and	finally	divide	the	
performance	in	two	stories.

We	started	Monday	24.04.2017	around	10pm,	I	was	inside	next	to	the	window,	created	a	sort	of	a	fence	around	myself	from	
a	wooden	table-bar	standing	by	the	window,	I	was	a	bit	lost,	not	knowing	how	I	should	actually	stay	focused	on	the	present	
moment.	I	decided	to	start	with	cutting	office	paper	format	A4	in	half	and	I	filled	the	whole	floor	with	it,	it	looked	like	a	paper	
carpet.	I	cut	the	paper	until	I	had	no	more	to	cut	and	I	started	to	crumple	it	into	small	balls.	Maciek	-	my	partner	-	went	off	in	
the	city,	our	aim	was	to	be	linked	with	each	other	mentally	and	separated	physically.	His	presence	was	measured	by	the	PET	
bottle	caps	he	found	and	collected	on	his	way.	He	then	was	bringing	them	back	to	the	window	of	Cush.Bar	and	filled	them	
with	water	from	the	springs	on	the	opposite	side	of	the	street.	Each	return	was	finalised	by	him	walking	cautiously	with	a	cap	
filled	with	water	in	each	hand,	placing	them	on	the	pavement	under	the	window,	behind which	I	was	sitting	and	making	pa-
per	balls.	He	created	a	sort	of	mandala	from	plastic	and	colourful	bottle	caps,	each	one	filled	with	water	that	was	eventually	
evaporating	and	was	also	drunk	by	birds	and	cats	that	were	coming	by.

I	was	sitting	inside	folding	the	papers	during	the	day	and	unfolding	them	during	the	night.	This	made	the	paper	softer	each	
day	and	also	the	whole	surface	filled	with	paper	was	growing	and	was	getting	more	comfortable	with	each	day.	Almost	as	it	
was	showing	that	being	in	the	present	starts	in	a	hard	way	(flat	paper	I	was	sitting	on)	but	is	getting	more	comfy	with	time	(fol-
lowing	days	with	more	and	more	creased	paper).	I	was	also	available	to	the	people	visiting	the	bar,	I	could	be	asked	questions	
and	I	was	willing	to	converse.	The	only	thing	required	for	them	was	to	be	willing	to	ask	me	something.	I	had	few	very	interest-
ing	conversations	and	few	people	crossing	by	and	checking	with	me	each	day.	I	felt	like	we	were	an	hourglass,	I	was	there	
all	the	time	presenting	myself,	my	activity	and	my	tiredness.	Maciek’s presence	was	very	symbolic,	drawn	by	the	amount of	
plastic	caps	on	the	pavement.

We	were	divided	by	the	window	glass	on	which,	with	each	passing	hour,	I	taped	a	burned	match,	exactly	100	of	them	were	
building	the	phrase	“the	time	is	now”,	but	I	was	gluing	them	in	random	order,	so	the	final	writing	revealed	itself	at	the	end	of	
the	performance,	with	the	last	passing	hour.

Zofia Kuligowska

100-hour performance, extended to the lifetime



We	got	a	lot	of	questions	“are	we	performing	all	the	time?”,	“do	we	make	brakes	in	the	performance?”,	“do	we	sleep?”	and	this	was	the	
moment	I	realised	performance	art	I	was	thought	and	I	have	seen	in	my	life	was	very	strict,	radical	in	a	way,	orthodox	even.	Where	an	
artist	was	not	allowed	to	be	a	human,	an	artist	was	expected	to	be	limitless,	the	word	perform	is	connected	with	endurance,	a	perfor-
mance	artist	undertaking	a	challenge	of	making	a	hundred-hour	performance	was	supposed	to	be	able	to	do	it	or	be	able	to	fail	great-
ly	and	publicly.	We	made	it	our	way,	we	knew	we	want	to	be	heroes	and	endure	this	time	but	simultaneously we	realised	slowly	that	
being	a	hero	is	no	longer	to	proof	to	the	whole	World	we	can	perform	4	days	without	sleep,	but	to	be	able	to	take	care	of	ourselves,	
to	show	our	weakness	and	to	treat	ourselves	with	care.	Finally	we	were	resting	a	few	hours	each	night,	Maciek	was	asked	to	come	
back	to	the	bar	in	the	night	because	of	safety	issues	and	when	he	was	coming back	I	also	felt	supported	and	happy	we	could	spend	
some	time	together,	especially	that	we	were	being	locked	inside	for	the	duration	of	the	night.	I	saw	disappointment	on	people’s	faces	
when	we	were	admitting	that	we	give	ourselves	time	to	rest,	I	took	it	as	part	of	the	performance	and	inevitable	critique.	At	that	time	I	
felt	ashamed	we	are	disappointing	the	public,	but	with	time	I	understood that it	is	the	whole	idea	of	performance	art	changing,	and	it	
is	not	only	our	personal	weakness,	but	maybe	general	worldwide	weakness	that	cannot	be	admitted	and	embraced.

To	conclude,	and	to	add	to	the	preceding	paragraph,	it	is	important	to	say	that	we	were	waking	up	to	burn	the	matches	to	create	the	
writing	on	the	window.	We	were	resting	and	sleeping	on	the	cafe	benches,	Maciek	walked	100	kilometers	during	the	whole	time	and	
we	actually	never	finished	this	performance.	When	we	stopped	performing	it	was	2am	and	cafe	was	closed,	we	went	to	sleep	inside	
and	to	get	up	with	the	bartender	who	opened	the	doors	in	the	morning	and	“freed	us”.	We	were	so	calm	after	this	meditative	piece	
and	so	happy	and	proud	of	ourselves	that	we	had	a	soulful	sex	and	I	got	pregnant	few	hours	after	we	finished	the	performance.	This	
makes	me	think	that	we	somehow	never	stopped	being	in	the	present	and	the	performance	was	just	a	beginning	of	many	lessons	of	
patience.	Parenthood	made	us,	or	even	forced	us,	to	be	in	the	present	and	also	really	made	us	an	hourglass.

Our	experience	is	absolutely	unique	and	the	fact	that	art	intertwine	with	life	here	so	greatly,	speaks	for	itself.	For	us,	and	also	personally	
for	me	(my	name	is	Zosia,	Polish	for	Sofia),	being	in	Sofia	was	very	special,	time	spent	there	and	people	met	on	the	way	opened	our	
hearts	and	we	learned	a	lot	from	it.

www.zofiakuligowska.com



	 Дойдох	в	София,	за	да	осъществя	свои	пърформанси	в	изданието	на	Sofia	Underground	през	2015	г.,	в	рамките	на	
турнето	на	колектива	Non	Grata	като	част	от	техния	номадски	фестивал	Diverse	Universe.

	 Американски	 невежа,	 знаех	 много	 малко	 за	 България.	 В	 първата	 ни	 вечер	 там	 Йово	 Панчев	 заведе	 всички	 в	
кебап	ресторант	за	вечеря	и	изнесе	импровизирана	лекция	за	българската	история,	докато	отговаряше	на	въпросите	ни:	
Научих	много	за	кратко	време.

	 В	продължение	на	една	седмица	осъществих	три	пърформанса	за	Sofia	Underground:	първо,	танц	в	мазето	на	
НДК,	в	който	помолих	двама	души	от	публиката	да	се	включат	в	изпълнението;	след	това,	пърформанс,	озаглавен	„Solic-
itor“,	реализиран	на	следващия	ден	на	същото	място.	Имитирайки	формата	на	„урок	по	английски“,	този	пърформанс	се	
основаваше	на		т.	нар.	„E-Prime“	концепция	-	начин	на	използване	на	английския	език,	в	който	употребата	на	глагола	„съм“	
е	постоянно	изключвана.

	 Накрая,	 представих	 друг	 интерактивен	 пърформанс	 в	 Пловдив,	 в	 сътрудничество	 с	 местния	 музикант	 Боян	
Аврамов,	където	поканихме	публиката	да	участва	в	пърформанса,	осъществен	в	пространството	на	открита	скулптура.
Встрани	от	пърформансите,	докато	се	скитах	из	София,	съвсем	случайно	попаднах	на	паметника	„1300	години	България“	
(сега	съборен).	Бях	очарован	от	тази	монументална	скулптура	и	прекарах	известно	време,	разхождайки	се	около	нея,	
правейки	 снимки.	 Изображение	 на	 паметника	 беше	 използвана	 за	 визия	 на	 плаката	 за	 Sofia	 Underground	 2015,	 но	 аз	
направих	тази	връзка	едва	по-късно.

Адам Роуз

2015: Машини



I	came	to	Sofia	to	perform	at	Sofia	Underground	in	2015,	while	on	tour	with	Non	Grata	as	part	of	their	nomadic	Diverse	Universe	festival.

A	clueless	American,	I	knew	very	little	about	Bulgaria.	On	our	first	night	there,	Yovo	Panchev	took	us	all	to	a	Kebab	house	for	dinner,	
and	gave	an	impromptu	lecture	on	Bulgarian	history	while	responding	to	our	questions:	I	learned	a	lot	in	a	short	time.

I	did	three	performances	for	Sofia	Underground	over	the	course	of	a	week:	first	a	dance	in	the	basement	space	of	the	National	Palace	
of	Culture,	in	which	I	asked	two	people	from	the	audience	to	join	in	the	performance;	second,	a	performance	titled	“Solicitor”	the	next	
day	in	the	same	location.	Framed	as	an	“English	lesson”	the	concept	was	based	around	“E-Prime”	-	a	way	of	using	English	while	con-
sistently	excluding	use	of	the	verb	“to	be”.

Finally,	I	presented	another	interactive	performance	in	Plovdiv,	collaborating	with	a	local	musician,	Boyan	Avramov,	where	we	invited	
the	audience	to	participate	in	the	performance	inside	an	outdoor	sculpture.

Outside	of	performing	while	wandering	around	the	city	of	Sofia,	I	came	across	the	monument	of	“1300	Years	Bulgaria”	(now	torn	down)	
completely	by	accident.	I	was	fascinated	by	this	monumental	sculpture	and	spent	some	time	walking	around	it	taking	photos.	An	im-
age	of	the	monument	was	depicted	on	the	poster	for	Sofia	Underground	2015,	but	I	didn’t	make	this	connection	until	later.	

Adam Rose

2015: Machines

www.antibodycorp.org







	 София	 през	 пролетта	 изглежда	 имаше	 две	 лица.	 Вледеняваща	 през	 нощтта	 и	 топла,	 със	 светлина	 като	 мед,	
през	 деня.	 Когато	 пристигнахме,	 група	 от	 организаторите,	 екипното	 ядро,	 беше	 на	 улицата,	 пиейки	 бира.	 Изнесохме	
си	куфарите	извън	таксито,	отидохме	до	местен	магазин	да	си	купим	нещо	и	се	присъединихме	към	тях.	Бяха	няколко	
часа	в	разговори	за	различията	в	културите.	Това	беше	първия	ключов	спомен	и	отражение.	Sofia	Underground	празнува	
различията	и	това	е,	за	каквото	става	въпрос	в	ъндърграунда.	Което	„нормалните“	не	го	разбират.

	 Следващият	голям	спомен	е	локацията	на	фестивала	и	дългия	стръмен	тунел,	по	който	се	спускаш,	за	да	влезеш	
в	 подземното	 пространство.	 Докато	 минаваш	 покрай	 други	 подготвящи	 се	 пърформъри,	 ти	 се	 вливаш	 в	 колония	 от	
създатели	без	граници.	Някои	стари,	други	млади.	Всички	се	разпознаваха	едни	други	по	сенките	си.	Един	път	здраво	
в	подземния	свят,	дългата	тъмна	пещера	те	води	към	олтара,	маса	с	разхвърляни	хиляди	кабели	-	източник	на	странни	
звуци,	които	биха	ни	залепили	всички	заедно,	когато	дойде	момента	да	бъде	включен.

	 Моето	 изпълнение	 беше	 много	 лично.	 Беше	 за	 разделението	 на	 тяло	 и	 глас,	 както	 и	 за	 борбата	 да	 ги	 върнем	
обратно	в	унисон.	Аз	играех	хванатата	в	капан	Персефона,	а	Хадес	беше	моят	партньор.	Увивайки	ме	във	въжета	шибари	
като	тежък	затворник,	той	не	беше	срещу	мен,	не	ме	впримчваше	в	клопка.	Аз	се	опитах	да	се	върна	в	себе	си.	Запях	
оперна	ария	от	Бах,	която	казва:	„Умри	в	мен	свят	и	цялата	твоя	любов,	така	че	в	гръдта	ми	во	веки	веков	на	Земята	се	
практикува		Божията	любов.	Умрете	в	мен,	арогантност,	богатства,	алчност,	вие	отхвърлени	пориви	на	плътта!“.

	 Тази	трансцедентна	молитва	за	прераждане	без	човешки	недостатъци	и	без	грях	ме	доближи	до	връщането	на	
гласа	ми,	който	след	това	беше	загубен	и	отдалечен	от	егото.	Само	в	подземия	свят	имаме	пространство	и	уважение	към	
другите,	за	да	убием	себе	си.	

Лиа Икос

2016: Вътрешни конфликти





Lia Ikkos

2016: Inner Conflicts

Sofia	in	springtime	seemed	to	have	two	faces.	Freezing	by	night,	and	warm	with	light	like	honey	by	day.	When	we	arrived	the	
group	of	organisers,	the	core	team,	were	on	the	streets	having	a	beer.	We	carried	our	suitcases	out	of	the	cab	and	went	into	
a	local	store	to	get	something	and	join	them.	It	was	a	couple	of	hours	of	talking	about	differences	in	cultures.	That’s	the	first	
key	memory	and	reflection.	Sofia	Underground	celebrates	difference,	and	that	is	what	the	underground	is	about.	What	the	
“normal”	don’t	get. 

The	next	great	memory	is	the	location	for	the	festival,	and	the	long	steep	tunnel	you	descended	to	get	into	the	underground	
space.	As	you	passed	the	other	performers	preparing,	you	joined	a	colony	of	creators	without	boundaries.	Some	old,	some	
young.	All	recognising	one	another	by	their	shadows.	Once	firmly	into	the	underworld,	the	long	dark	cave	leads	you	to	the	
altar,	a	messy	table	of	thousands	of	cables	-	the	source	of	strange	sounds	that	would	glue	us	all	together	when	the	moment	
came	to	be	turned	on. 

My	performance	was	very	personal.	It	was	about	the	separation	of	body	and	voice,	as	well	as	the	battle	to	bring	them	back	
into	unison.	I	played	the	entrapped	Persephone,	and	Hades	was	my	partner.	Wrapping	me	in	shibari	ropes	as	though	prisoner,	
he	was	not	against	me,	he	was	not	entrapping	me.	I	was	trying	to	come	back	to	myself.	I	sang	an	operatic	aria	by	Bach	which	
says	“Die	in	me,	World	and	all	your	love,	so	that	my	breast	forever	and	ever	on	Earth,	becomes	practiced	in	the	love	of	God.	
Die	in	me,	arrogance,	riches,	greed,	you	rejected	urges	of	the	flesh!”. 

This	transcendental	prayer	to	be	reborn	without	the	human	flaws	and	without	sin	brought	me	closer	to	retrieving	my	voice,	
which	was	then	lost	and	made	distant	by	ego.	Only	in	the	underworld	do	we	have	the	space	and	respect	of	others	to	kill	our-
selves. 

www.liaikkoscreative.com





	 На	18	април	2019	г.	прекосих	София	пеша,	от	западната	ѝ	административна	граница	(район	Люлин)	до	източния	
ѝ	 край	 (район	 Младост).	 Това	 произведение,	 ако	 искаме	 да	 го	 наречем	 така,	 беше	 изпълнено	 в	 рамките	 на	 Sofia	 Un-
derground	2019	с	тема	„Източният	въпрос“.	Сега,	година	и	половина	по-късно,	през	декември	2020	г.,	затворен	поради	
вечерния	 час	 заради	 Ковид-19	 в	 Истанбул	 и	 слушайки	 мюсюлманския	 призив	 за	 молитва	 в	 далечината,	 се	 връщам	 в	
спомените	си	към	тази	разходка	в	пролетен	ден	в	българската	столица.

	 В	следващите	редове	бих	желал	любезно	да	ви	поканя	да	вървите	с	мен	през	разпилените	парчета	на	паметта	
ми;	за	мен	ще	бъде	удоволствие	ако	приемете	поканата	ми.	Но,	моля	ви,	имайте	предвид,	че	това	спомняне	ще	бъде	
повече	за	моите	лични	преживявания,	отколкото	за	структурата	на	този	град	или	неговата	архитектура.

	 В	София	аз	поканих	и	публиката	да	върви	с	мен	–	физически	на	място,	или	чрез	снимки,	кратки	бележки	и	видеа,	
които	публикувах	в	мрежата	по	време	на	разходката.	Никой	не	се	присъедини	към	мен	сутринта	и	така,	в	началото	аз	
бях	 сам	 в	 периферния	 жилищен	 район	 Люлин.	 Въпреки	 че	 основната	 ми	 цел	 бе	 да	 вървя,	 първо	 трябваше	 да	 стигна	
до	 отправната	 си	 точка.	 Затова	 взех	 метро	 и	 автобус	 до	 административната	 граница	 на	 София.	 За	 моя	 изненада,	 бях	
проверен	за	билет	от	контрольори	в	автобуса	в	самия	край	на	града.	Дори	си	бях	купил	билет,	но	не	го	перфорирах	и	
след	като	бях	принуден	да	сляза	от	автобуса	спорих	известно	време	с	групата	контрольори	край	магистралата,	водеща	
към	предградията.	След	като	приложих	всичките	си	туристически	умения	за	преговори,	те	в	крайна	сметка	ме	пуснаха	
да	си	ходя.	За	щастие	това	преживяване	не	повлия	на	останалата	част	на	разходката	и	вероятно	бе	най-неприятната	
част	от	нея.

	 Следващото,	и	то	доста	странно	нещо,	което	си	спомням	от	Люлин,	беше	покупката	на	български	флаг,	закачен	за	
пластмасова	пръчка.	Не	мога	да	визуализирам	човека,	който	ми	го	продаде,	но	помня,	че	той	или	тя	се	приближи	до	мен	
на	кръстовище	и	ми	показа	малко	парче	хартия,	на	което	пишеше	на	български	и	английски,	че	е	глухоням	и	се	нуждае	
от	пари.	Аз	се	усъмних	в	истинността	на	тази	история,	но	въпреки	това	инвестирах	няколко	монети.	И	до	ден	днешен	си	
пазя	този	неочакван	сувенир.

	 Трудно	е	да	пресъздам	целодневната	20-километрова	разходка,	която	последва.	Това,	което	остана	в	паметта	е	
не	толкова	преживяването	и	ходенето,	а	моментите	на	покой,	няколкото	спирки	по	пътя.	Като	почивката	в	средата.

	 За	обяд	реших	да	посетя	китайски	ресторант	в	центъра.	Като	вегетарианец	поръчах	картофи	със	сос	и,	понеже	
бях	 гладен,	 избрах	 голяма	 порция.	 Това,	 което	 получих	 беше	 настина	 голяма	 порция	 пържени,	 безформени	 картофи,	
които	бяха	трудни	за	консумация.	За	преходи	в	града	не	изглежда	много	смислено	да	се	носи	храна,	тъй	като	магазини	
и	 ресторанти	 са	 лесно	 достъпни.	 Но	 да	 се	 носят	 закуски,	 докато	 се	 ходи	 покрай	 „опустели“	 магистрали,	 периферни	
комплекси	и	индустриални	зони	е	всъщност	добра	идея,	иначе	никога	не	знаеш	какво,	къде	или	кога	ще	ядеш.	Трябва	да	
си	го	припомням	по-често.

Антонѝн Бринда

На изток и запад от София или разходка през спомени



	 Следващата	 спирка	 и	 място	 за	 среща	 беше	 парка	 пред	 Националния	 дворец	 на	 културата,	 където	 срещнах	 приятели	
от	фестивала,	които	за	кратко	се	присъединиха	към	мен.	Като	при	всеки	художествен	проект,	който	отнема	повече	време,	в	
градските	разходки	подкрепата	на	колеги	и	зрители	е	важна.	Подобни	срещи	дават	сила	и	увереност.	От	друга	страна,	аз	съм	
свикнал	да	вървя	сам,	да	имам	свое	темпо	и	стил	и,	въпреки	че	поканих	хора	да	се	присъединят,	всъщност	не	очаквах	никой	да	
върви	с	мен	през	цялото	време.	Но,	ако	се	беше	появил	такъв	смел	член	на	публиката,	щеше	да	направи	цялото	ми	преживяване	
по-запомнящо	се.	Сякаш	все	още	чакам	такъв	партньор,	с	който	да	се	разхождам	„отникъде	-	заникъде“.

	 От	центъра	продължих	към	Младост.	Денят	започна	да	става	мрачен,	а	тялото	ми	да	се	изтощава.	Когато	батерията	на	моя	
телефон	Самсунг	втора	ръка,	важен	източник	на	навигация,	започна	да	се	изтощава,	реших	да	го	държа	изключен	и	като	резултат	
все	се	губех	сред	безкрайните	жилищни	блокове	и	големи	булеварди	на	Младост.	За	последната	отсечка	на	разходката	дори	
нарисувах	малка	карта	в	тефтера	си,	като	в	добрите	стари	времена	преди	умните	телефони.

	 Някакси	 стигнах	 източната	 административна	 граница	 на	 София,	 постигайки	 целта	 на	 начинанието	 си	 и	 се	 отправих	
към	 спирката	 на	 метрото	 Интер	 експо	 център	 –	 Цариградско	 шосе.	 След	 ходенето	 из	 занемарени	 пост-съветски	 квартали	 и	
празни	полета,	присъствието	на	модерния	търговски	център	изглеждаше	произволно	и	неуместно.	Но	не	прекарах	много	време	
в	 изследване	 на	 това	 и	 за	 втори	 път	 този	 ден	 се	 оставих	 да	 бъда	 носен	 от	 подземния	 влак	 на	 София,	 този	 път	 обаче	 не	 към	
непознатото,	а	към	безопасността	и	комфорта	на	моето	временно	жилище	в	центъра.

	 Нашата	въображаема	разходка	също	стига	своя	край	в	подземието.	Нямам	голямо	обобщение,	което	да	споделя,	за	което	
ви	предупредих.	Тук	в	Истанбул	също	се	мръква,	гларусите	крещят	и	мюезините	отново	пеят.	И	така,	прощавай,	драги	читателю,	
бъди	в	безопасност	в	скитанията	си...



On	18	April	2019	I	walked	across	the	city	of	Sofia,	from	its	western	administrative	borders	(Lyulin	district)	to	its	eastern	end	
(Mladost	district).	This	artwork,	if	we	wish	to	call	it	that,	was	done	within	the	framework	of	Sofia	Underground	2019	themed	
“The	 Eastern	 Question”.	 Now,	 one	 and	 a	 half	years	 later,	 in	 December	 2020,	 under	 the	 Covid-19	 curfew	 in	 Istanbul,	while	
listening	to	an	Islamic	call	for	prayer	in	the	background,	my	memory	takes	me	back	to	the	spring	day	walk	in	the	Bulgarian	
capital.		

In	the	following	paragraphs,	I	would	like	to	kindly	invite	you	to	walk	with	me	through	the	scattered	pieces	of	my	memory;	it	
would	be	my	pleasure	if	you	decide	to	accept	the	invitation.	But	please,	be	aware,	this	remembering	will	be	more	about	my	
personal	experiences	than	about	the	structure	of	the	city	or	its	architecture.

In	Sofia,	I	 invited	the	audience	to	walk	with	me	as	well	-	physically	on	site	or	virtually	through	snapshots,	short	notes,	and	
videos	I	was	posting	online	during	the	walk.	Nobody	joined	me	for	the	morning	part	and	thus,	in	the	beginning,	I	was	alone	in	
the	peripheral	residential	district	of	Lyulin.	Although	my	main	aim	was	to	walk,	at	first	I	had	to	arrive	at	my	initial	destination	so	
I	took	a	metro	and	a	bus	to	arrive	at	the	administrative	borders	of	Sofia.	To	my	surprise,	I	was	checked	by	ticket	controllers	in	
the	bus	at	the	very	edge	of	the	city.	I	even	bought	a	ticket	but	didn’t	stamp	it	and	once	forced	out	of	the	bus,	argued	for	quite	
a	while	with	a	group	of	controllers	on	the	side	of	a	suburban	motorway.	After	putting	to	use	all	my	tourist	negotiation	skills,	
the	group	eventually	let	me	go.	Luckily	enough	this	experience	didn’t	set	a	tone	for	the	rest	of	the	walk	and	was	probably	its	
least	pleasant	moment.

The	next	and	rather	odd	thing	I	remember	from	Lyulin	was	a	purchase	of	a	Bulgarian	flag	attached	to	a	plastic	stick.	I	can’t	
visualize	the	person	selling	the	flag	but	I	recall	that	he	or	she	approached	me	on	a	road	crossing	and	showed	a	small	piece	of	
paper	which,	in	Bulgarian	and	English,	explained	that	he	or	she	is	deaf-mute	and	in	need	of	money.	I	was	in	doubt	about	the	
truthfulness	of	the	story	but	invested	a	few	coins	nevertheless.	I	still	keep	this	unexpected	souvenir.

It	is	hard	to	reconstruct	the	all	day	long	20	km	walk	that	followed.	What	got	stored	in	the	memory	is	not	so	much	the	experi-
ence	of	the	walking	itself	but	the	moments	of	stillness,	several	notable	stops	along	the	way.	Such	as	the	break	in	the	middle.

For	the	lunch,	I	decided	to	visit	a	Chinese	restaurant	in	the	city	center.	Being	a	vegetarian,	I	ordered	potatoes	in	a	sauce	and	
since	I	was	hungry	I	chose	the	big	portion.	What	I	received	was	indeed	a	BIG	portion	of	fried	shapeless	potatoes	that	was	
difficult	to	consume.	For	marches	in	cities,	it	seems	to	make	little	sense	to	carry	food	with	various	amenities,	from	shops	to	
restaurants,	easily	accessible.	But	to	bring	snacks	while	walking	alongside	“deserted”	highways,	peripheral	housing	districts	
or	industrial	zones	is	actually	a	pretty	good	idea,	otherwise	you	never	know	what	or	when	you	can	eat.	I	should	remind	myself	
more	often.

Antonín Brinda

East and West of Sofia or Walking Through Memories



The	next	stop	and	a	meeting	point	was	a	park	in	front	of	the	National	Palace	of	Culture	where	I	met	my	new	festival	friends	who	joined	
me	for	a	while.	As	in	any	art	project	that	takes	more	time,	in	city	walks	the	support	from	your	peers	and	viewers	is	very	important.	Such	
encounters	empower	and	give	reassurance.	On	the	other	hand,	I	am	used	to	walking	alone,	I	have	my	own	pace	and	style	and	even	
though	I	invited	people	to	join	me,	I	did	not	really	expect	anyone	to	walk	with	me	for	the	whole	time.	But	if	such	a	courageous	audience	
member	would	show	up,	my	experience	from	the	walk	would	most	likely	be	stronger	and	more	memorable.	I	guess	I	am	still	waiting	
for	my	partner	in	crime	with	whom	I	could	stroll	from	“nowhere	to	nowhere”.

From	the	center,	 I	continued	towards	Mladost.	The	day	was	getting	darker	and	my	body	exhausted.	When	the	battery	of	my	sec-
ond-hand	Samsung	phone	-	my	crucial	source	of	navigation	-	started	to	die,	I	decided	to	keep	it	mostly	off	and	as	a	result	I	got	lost	
among	the	endless	housing	blocks	and	large	boulevards	of	the	Mladost	suburb.	For	the	last	stretch	of	the	walk,	I	even	drew	in	my	
notebook	an	improvised	map	-	like	in	the	good	old	times	before	smartphones.

Somehow	I	reached	Sofia’s	eastern	administrative	borders,	thus	accomplishing	the	aim	of	my	venture,	and	headed	back	for	the	M4	
metro	line	from	the	Inter	Expo	Center	-	Tsarigradsko	shose	station.	After	walking	through	deteriorating	post-Soviet	neighborhoods	and	
fields,	the	presence	of	the	gigantic	modern	shopping	and	business	center	seemed	random	and	inappropriate.	But	I	spent	only	a	short	
while	exploring	this	and	for	the	second	time	that	day	let	myself	be	carried	by	the	Sofia	underground,	this	time	not	to	the	unknown	but	
towards	the	safety	and	comfort	of	my	temporary	home	in	the	city	center.

Our	literary	walk	also	reaches	its	end	inside	the	underground.	I	have	no	big	conclusion	to	tell	you	about	the	city	but	you	have	been	
warned.	It	is	also	getting	dark	here	in	Istanbul,	seagulls	are	shouting	and	the	muezzins	calling	again.	So	farewell,	my	dear	reader,	be	
safe	in	your	wanderings…

www.antoninbrinda.com



	 Преди	години	споделих	с	един	познат	какво	искам	да	правя	за	sofia	underground.	Той	ми	каза:	„Да	се	криеш	е	
лесно.“.	Спомням	си,	същата	година	се	криех	пред	публика	в	една	торба	от	икеа.	Стоях	вътре	и	се	срамувах.	Като	цяло,	
да	правиш	пърформанс	е	много	срамна	работа.	

	 Наскоро	давах	интервю	и	като	подготовка	за	интервюто	ме	помолиха	да	им	пратя	портфолио.	Вътре	на	почетно	
място	стои	пърформансът	ми	„I	have	a	pale	cultural	dissonance,	yeah	like	whatever	fuck	it	and	feelings	and	stuff“	и	си	пише	
пърформанс.	Интервюиращият	ме	пита:	„Какво	представляваше	вашата	изложба	в	галерия	София	Ъндърграунд?“.	(Така	
написано	на	кирилица	е	много	сладко...	Въпросът	беше	зададен	на	живо,	но	някак	си	представям,	че	в	главите	на	хората	
думата	sofia	винаги	се	прочита	на	кирилица).	Така	че	фестивалът	стана	галерия,	а	пърформансът	-	изложба.	Понякога	ми	
идва	да	се	скрия	в	торбичка	и	без	да	правя	пърформанси.	

	 Спомням	си,	че	на	другия	ден	имах	черни	сополи	(прашно	е	в	подземието	на	НДК,	а	още	не	беше	популярно	да	се	
носят	маски)	и	зверски	махмурлук	-	като	ще	е	откриване	на	изложба	поне	да	се	напием…	Много	обичам	този	фестивал	и	
това	го	казвам	без	капка	ирония.	Да	се	скриеш	пред	хора	понякога	е	сладко,	„а	истинското	вино	е	горчиво“.

	 Спомням	си	един	коментар	под	едно	друго	интервю,	което	дадох	-	„Абсолютен	гений,	тези	пърформанси	за	под	
половин	милион	долара	е	грехота	да	се	подарят!“.	Не	знам	защо	толкова	много	ме	заболя	като	го	прочетох.	Вече	минаха	
няколко	години	оттогава	и	още	ме	боли.	Имам	„feelings	and	stuff“.	Ако	не	ми	харесвате	пърформанса,	може	да	си	говорите	
шумно	на	други	теми,	докато	аз	се	мъча	да	ви	разказвам	за	живота	на	едно	куче	от	вътрешността	на	торба	икеа.	

	 Спомням	си	първия	път	когато	признах	пред	родителите	си,	че	ще	правя	пърформанс.	Баща	ми	ми	разказа	един	
виц:	„Знаеш	ли	каква	е	разликата	между	пърформанс	и	инсталация“.	Прекалено	тъп	е	вицът,	за	да	го	довърша,	само	ще	
вметна,	че	са	замесени	лайна.	Всеки	път	като	му	споделя,	че	ще	правя	пърформанс,	той	пак	ми	разказва	същия	виц.	Дори	
и	леля	ми	ми	го	разказа	веднъж	(явно	е	популярен	виц	на	семейните	вечери,	на	които	не	присъствам	докато	съм	зает	да	
правя	пърформанси).

	 Винаги	ме	е	било	срам	да	участвам	на	sofia	underground.	Не	знам	какво	да	напиша	още	-	жалки	опити	да	осмисля	
нещо,	което	съм	чувствал.	Обиден	съм	на	света,	че	няма	желание	да	възприеме	абсолютния	гений	на	тези	пърформанси	
‘дето	ги	давам	на	света.

	 Послепис:	Мислих	да	използвам	в	текста	си	думата	алегория	но	ми	се	стори	прекалено	претенциозна.	Но	все	пак	
SU	си	е	алегория.	
	 Втори	послепис:	Докато	писах	текста	си	мислих,	че	ще	е	смешен.	Сега,	като	го	чета,	звучи	тъжно.	Хаштаг	Emotion-
al	landscapes	и	така	нататък.	Ако	не	се	познавам,	бих	си	помислил,	че	съм	идиот.

Вълко Чобанов

Разликата между пърформанс и инсталация





Years	ago	I	shared	with	one	of	my	acquaintances	what	I	want	to	do	for	Sofia	Underground.	He	told	me,	“It’s	easy	to	hide.”.	I	
remember	now	how	that	year	I	was	hiding	in	front	of	the	audience	in	an	ikea	bag.	I	stood	inside	and	was	ashamed.	In	general,	
performing	is	a	very	shameful	job.

Recently,	I	was	interviewed,	in	relation	to	which	I	was	also	asked	to	send	my	portfolio.	In	it	the	same	performance	is	listed	with	
the	name	“I	have	a	pale	cultural	dissonance,	yeah	like	whatever	fuck	it	and	feelings	and	stuff”,	and	described	as	a	performance	
work.	But,	during	that	same	interview	I	was	asked,	 “What	was	your	exhibition	at	the	София	Ъндърграунд*	Gallery	about?”	
(Thus,	written	in	Cyrillic,		Sofia	Underground	is	very	sweet...	Actually,	the	question	was	asked	verbally,	but	somehow	I	imagine	
that	in	people’s	minds	the	word	sofia	is	always	read	in	Cyrillic).	So	the	festival	became	“a	gallery”	and	the	performance	“an	
exhibition”.	Sometimes	I	feel	like	hiding	in	a	bag,	without	performing	though.

I	remember	the	day	after	that	performance	I	had	black	snot	(it	is	dusty	in	the	dungeons	of	the	National	Palace	of	Culture...	and	
yet,	it	was	not	popular	wearing	masks),	as	well	as	a	brutal	hangover	-	if	it	is	an	exhibition	opening	the	least	is	to	get	drunk...	I	
love	this	festival	very	much	and	I	say	it	without	a	drop	of	irony.	Hiding	in	front	of	people	is	sometimes	sweet,	“and	real	wine	is	
bitter”.

I	remember	a	comment	related	to	another	interview	I	gave	-	“Absolute	genius,	it	is	sinful	to	give	away	these	performances	for	
less	than	half	a	million	dollars!”.	I	don’t	know	why	but	it	hurt	so	much	when	I	read	it.	It’s	been	a	few	years	since	then	and	it	still	
hurts.	I	have	“feelings	and	stuff”.	If	you	don’t	like	the	performance,	you	can	talk	loudly	about	other	topics,	while	from	the	inside	
of	an	ikea	bag	I	try	to	tell	you	about	the	life	of	a	dog.

I	remember	the	first	time	I	confessed	to	my	parents	that	I	was	going	to	perform.	My	father	told	me	a	joke,	“Do	you	know	the	
difference	between	a	performance	and	an	installation?”.	The	joke	is	too	dumb	to	finish	(I’ll	just	add	that	shit	is	involved).	Every	
time	I	tell	him	I’m	going	to	perform,	he	tells	me	the	same	joke.	Even	my	aunt	told	it	to	me	once	(apparently	it’s	a	popular	joke	
at	family	dinners	I	don’t	attend	while	I’m	busy	doing	performances).

I	have	always	been	ashamed	to	participate	in	Sofia	Underground.	I	don’t	know	what	else	to	write	-	pathetic	attempts	to	make	
sense	of	something	I	felt.	I	am	offended	by	the	world	that	it	has	no	desire	to	digest	the	absolute	genius	of	these	performances	
I’m	givin’	to	it.

Postscript:	I	thought	to	use	the	word	allegory	in	my	text,	but	it	seemed	too	pretentious.	But	still	SU	is	an	allegory.
Second	postscript:	While	writing	the	text,	I	thought	it	would	be	funny,	but	reading	it	finished,	it	sounds	sad.	Hashtag	Emotional	
landscapes	and	so	on.	If	I	didn’t	know	myself,	I’d	think	I	was	an	idiot.

Valko Chobanov

The Difference Between Performance and Installation

www.valkochobanov.com





www.soundcloud.com/sofiaunderground/sofia-underground-mixtape-20202021



www.soundcloud.com/sofiaunderground/sofia-underground-mixtape-20202021 Compiled and mixed by YvesO



	 Sofia	 Underground	 2020,	 в	 условията	 на	 актуалната	 криза,	 предлага	 една	 много	 специална	 ретроспектива.	
Интуитивна	селекция	от	произведения,	подготвена	от	YvesO,	в	която	е	картографиран	и	калибриран	звуков	пейзаж	на	
времето,	в	което	живеем,	с	включването	на	записи,	свързани	по	един	или	друг	начин	със	Sofia	Underground	през	годините.	
Наративът	 е	 извънреден	 и	 в	 своя	 собствена	 форма,	 като	 предоставя	 сет	 от	 асоциации	 в	 широк	 спектър	 от	 жанрове	
и	 контекстуализира	 подбраните	 музикални	 тракове	 и	 лайв	 записи.	 Ресурсният	 капитал	 се	 разлива	 в	 преживяване,	
откриващо	разбирането	за	анти-симулакрум	на	тазгодишното	издание.	А	и	за	всяко	издание	на	Sofia	Underground,	така	
както	се	случва.

	 Няколко	пъти	през	последните	15	години	обмисляхме	да	формулираме	концепция,	манифест	или	декларация/
дефиниция	 на	 това,	 което	 наричаме	 ъндърграунд,	 тъй	 като	 понятието	 е	 в	 значителна	 степен	 контекстно	 основано	 и	
използвано	широко	в	много	смисли.	Разбираемо,	подобно	договорно	по	характер	обяснение	никога	не	е	било	по	вкуса	
ни.	Правили	сме	многобройни	събития,	художествени	проекти,	социални	скулптури	и	жестове,	които	сме	разглеждали	
като	определящи	за	тази	естетика	на	ефимерното,	но	същевременно	и	звуково	изкуство,	което	разчита	на	резонанса	на	
преживяването	и	момента,	а	не	на	конвенционалността	на	обекта/устройството	и	неговия	багаж.

	 Търсейки	 ъндърграунда,	 Sofia	 Underground	 се	 превърна	 в	 пиесата	 на	 живота	 за	 няколко	 от	 нас	 сега.	 Пиеса,	
която	 неразривно	 разширява	 обхвата	 на	 изкуството,	 полето	 на	 интелектуалния	 дебат	 и	 криеница	 между	 културата	 и	
творчеството.	Както	веднъж	каза	един	приятел,	ако	Културата	имаше	достатъчно	сила,	щеше	да	премахне	Изкуството.

Йово	Панчев	
[независим	куратор,	изкуствовед;	главен	програмен	куратор	и	двигател	на	Sofia	Underground	от	2007	г.]

Въведение

от Йово Панчев



Sofia	Underground	2020,	in	the	light	of	the	current	crisis,	offers	a	very	special	retrospective.	It	is	an	intuitive	selection	of	works,	done	
by	YvesO,	where	he	maps	and	calibrates	a	soundscape	of	the	time	we	live	in	using	various	recordings	connected	one	way	or	another	
to	Sofia	Underground	through	the	years.	This	special	narrative	is	a	form	of	its	own	and	offers	a	set	of	associations	in	a	vast	spectrum	of	
genres,	contextualizing	the	audio	works	and	live	recs.	The	pool	of	resources	unfolds	into	an	experience	that	leads	one	to	the	anti-sim-
ulacrum	concept	of	this	year’s	edition.	Or	any	edition	of	the	Sofia	Underground	as	it	happens.

On	several	occasions	during	the	past	15	years	we’ve	considered	codifying	a	concept,	a	manifesto	or	a	declaration/definition	of	what	
we	call	underground,	as	the	notion	is	quite	context-based	and	widely	used	in	many	senses.	Of	course	we’ve	always	dismissed	putting	
ink	to	paper	for	our	creative	minds’	sake.	We’ve	done	numerous	events,	artworks,	social	sculptures	and	gestures	that	we’ve	seen	as	
definitive	for	this	aesthetic	of	ephemeral,	yet	sound	art,	which	relies	on	the	resonance	of	the	experience	and	the	moment	rather	than	
the	conventionality	of	the	object/ouvre	and	its	luggage.

Looking	for	the	underground,	Sofia	Underground	has	become	the	play	of	a	lifetime	for	a	few	of	us	now.	A	play	that	intrinsically	widens	
the	scope	of	art,	the	field	of	intellectual	debate,	the	hide	and	seek	between	culture	and	creativity.	As	a	friend	once	said,	if	Culture	had	
enough	power,	it	would	have	abolished	Art.	

Yovo	Panchev
[Independent	curator,	art	critic;	chief	programme	curator	and	gear	of	Sofia	Underground	since	2007]

Introduction

by Yovo Panchev



	 Halojo	(известна	като	Йоана	Робова)	и	Johxny	Chep	(познат	като	Петър	Пармаков)	са	активни	играчи	в	софийската	
ъндърграунд	сцена,	забърквайки	се	с	играчки	и	програми	и	комбинирайки	забавление	с	дълбоко	разбиране	за	музика	и	
немузика.

	 Като	част	от	бандата	I/O	те	свириха	на	третия	етаж	на	СБХ	на	Шипка	6	по	време	на	Gesamtkunstwerk	изданието	
на	фестивала	през	май	2013.	След	това	формираха	проекта	trohi,	които	стана	част	от	лейбъла	и	събитията	на	BigBanda.	В	
ядрото	на	тяхното	шоу	е	един	стар	синтезатор	Vermona,	записи	на	звук	на	терен,	рециклирани	семпли	и	импровизация	
на	момента.	Наскоро	започнаха	да	публикуват	и	домашно	направени	видеа	на	парчетата	си.	

	 През	2018	поканихме	trohi	да	свирят	с	KaNZ	и	изпълнителя	от	Измир	Сарп	Кескинер.	За	съжаление	Сарп	не	можа	
да	се	включи	заради	забавяне	на	визата,	a	КаNZ	въобще	не	се	появи,	така	че	trohi	свириха	сами	на	края	на	събитието.

	 През	2019	те	бяха	част	от	груповия	проект	на	Братан	Братанов	„Наш’та	версия“	в	Електроконтролната	зала	под	
НДК,	иронизирайки	радио	предаване	по	темата	за	Източния	въпрос.

	 Изпратиха	ми	това	парче	преди	няколко	месеца	и	усетих,	че	е	подходящо	да	го	включа	в	този	микс	като	интро.	
Хаотично,	 психеделично	 и	 много	 лично.	 Бих	 казал,	 че	 има	 носталгично	 усещане.	 За	 всички	 онези	 пътеществия,	 които	
хората	правят	заедно.	Или	не.	

01. trohi

The Trip that We Had Once

Halojo	(aka	Yoana	Robova)	and	Johxny	Chep	(aka	Peter	Parmakov)	are	active	players	in	the	underground	scene	in	Sofia	mess-
ing	around	with	toys	and	software	combining	fun	with	deep	understanding	of	music	and	nonmusic.

As	part	of	I/O	band	they	played	on	the	third	floor	of	the	Union	of	Bulgarian	Artists’	building	at	Sofia	Underground	-	Gesa-
mtkunstwerk	edition	in	May	2013.	After	that	they	formed	the	project	trohi,	which	became	active	part	of	the	BigBanda	label	
and	events.	In	the	core	of	their	show	are	an	old	Vermona	synthesiser,	field	recordings,	recycled	samples	and	simultaneous	
improvisation.	Lately	they	started	publishing	home	made	videos	of	their	tracks.	

In	2018	we	invited	trohi	to	jam	together	with	KaNZ	and	the	artsit	from	Izmir	Sarp	Keskiner.	Unfortunately,	Sarp	couldn’t	join	
due	to	visa	delay	and	KaNZ	didn’t	show	up	at	all,	so	trohi	performed	alone	in	the	end	of	the	event.	

In	2019	they	were	part	of	Bratan	Bratanov’s	group	project	“Our	Version”	in	the	Electrocontrol	Hall	underneath	the	National	
Palace	of	Culture,	ironising	radio	emission	on	the	Eastern	question	topic.

They	did	send	me	this	track	a	few	months	ago	and	I	felt	it	was	appropriate	to	include	it	in	this	mix	as	intro.	Chaotic,	psychedel-
ic	and	also	very	personal.	I’d	say	that	there’s	a	nostalgic	feeling	to	it.	It’s	about	all	those	trips	people	have	together.	Or	don’t.	

www.soundcloud.com/trohi



www.youtube.com/watch?v=ZAHW8077yPk



	 Един	от	първите	пъти,	когато	слушах	радиошоуто	на	Джон	Пийл,	бях	поразен	от	едно	парче,	пълно	със	счупени	
бийтове	с	ориенталски	привкус	-	необичайно	да	чуеш	подобно	нещо	след	падането	на	желязната	завеса.	Няколко	години	
по-късно,	през	2006,	чух	същото	парче	в	сет	на	2/5BZ	и	използвах	една	от	неговите	песни	с	отворено	съдържание	за	фон	
на	едно	от	моите	първи	експериментални	видеа.	Името	на	изпълнителя	също	ми	се	заби	в	паметта.

	 2/5BZ	 (или	 Серхат	 Кьоксал)	 е	 стара	 фигура	 в	 истанбулския	 ъндърграунд,	 но	 оперира	 предимно	 в	 Германия	 и	
други	краища	на	света.	Активист,	които	доста	си	е	патил	от	режима.	Когато	кандидатства	за	участие	в	изданието	„сто“	на	
фестивала	през	2017,	веднага	го	разпознах.	Така,	след	шоуто	си	на	Transmediale	през	февруари,	той	изпълни	проекта	си	
„NO	Exotic	ISISTANBUL	POSTCARDS“	в	индустриалната	Електроконтролна	зала	на	НДК	в	София	през	април.	Използвайки	
актуални	образи	и	звуци	и	смесвайки	ги	със	семпли	от	стари	туски	филми,	радио	и	телевизия,	той	леко	премина	през	
политически	ангажираното,	към	хумористичното,	ревизирайки	парадигмите	на	масовата	култура.	Той	дори	си	принтира	
собствените	флайери	и	плакати	и	ги	разпространи	из	града.	Асистирайки	му	технически	беше	неговия	съквартирант	от	
Берлин	DJ	Junction.	Дори	накрая	спретнахме	малко	афтърпарти	в	бар	Ателието,	където	двамата	пускаха	дъб	и	реге	на	
малки	плочи.	

02. 2/5BZ

KARABESK (PEEL_SESSION_2004)

One	of	the	first	times	I	listened	to	a	John	Peel’s	radio	show	I	was	struck	down	by	a	track	full	of	broken	beats	with	oriental	
flavour	-	rather	unusual	thing	to	hear	after	the	fall	of	the	iron	curtain.	Years	later,	in	2006,	I	heard	that	track	in	a	set	by	2/5BZ.	I	
used	one	of	his	open	source	tunes	to	soundtrack	one	of	my	early	experimental	videos.	The	name	of	the	performer	also	stuck	
in	my	memory.

2/5BZ	(aka	Serhat	Köksal)	is	an	old	figure	in	Istanbul’s	underground,	but	operates	mostly	in	Germany	and	other	parts	of	the	
world.	An	activist	who	suffered	a	lot	from	the	regime.	When	he	applied	for	Sofia	Underground	-	“hundred”	edition	in	2017	I	
recognised	him	immediately.	So,	after	his	show	at	Transmediale,	he	performed	“NO	Exotic	ISISTANBUL	POSTCARDS”	in	the	
industrial	Electrocontrol	Hall	 in	Sofia’s	NPC.	Using	up	to	date	images	and	sounds	and	mixing	them	with	samples	from	old	
Turkish	cinema,	radio	and	TV	he	easily	went	from	politically	engaged	to	humorous,	revising	mass	culture	paradigms.	He	even	
printed	his	own	flyers	and	poster	and	spread	them	around	the	city.	Assisting	him	technically	was	his	flatmate	from	Berlin	DJ	
Junction.	We	even	had	an	after	party	at	Atelieto	bar,	where	they	played	a	long	b2b	dub	and	reggae	set	on	7-inch	vinyl.	

www.2-5bz.com





	 Пистамашина	е	легендарен	колектив.	Беше.	

	 Повечето	от	нас	помнят	техните	концерти.	Даже	пусках	визия	на	някои	от	тях.	

	 Нинджи,	 флагове,	 машинисти,	 подвижни	 конструкции,	 танцьорки.	 Нарязани	 стари	 хип-хоп	 семпли,	 енергични	
барабани,	почти	неразбираем	вокал.	Ярка	идентичност	без	място	и	време	и	три	фундаментални	истини.	
 
	 Когато	попитах	създателя	на	тази	група	какво	се	случва	с	тях,	той	просто	отговори:	„Пистамашина	продуцира	
Стругаре.“.	Което	ми	звучи	като	заявка	за	възкръсване.	После	видях,	че	вече	ги	има	включени	в	сметките	на	няколко	летни	
фестивала.	Тръпнем	в	очакване.

03. Pistamashina

MACHINE_final_01

Pistamashina	is	a	legendary	collective.	Was.

Most	of	us	remember	their	concerts.	I	even	played	visuals	at	some	of	them.

Ninjas,	flags,	machinists,	moving	structures,	dancers.	Cuts	from	old	hip-hop	samples,	energetic	drums,	almost	 incoherent	
vocal.	Bright	identity	without	time	and	space	and	three	fundamental	truths.	

When	I	asked	the	founder	of	the	band	what	is	happening	with	them,	he	simply	replied:	“Pistamashina	produces	Strugare.”.	
Which	sounds	like	a	requisition	for	a	resurrection.	Then	I	saw	they’re	included	in	the	bills	of	several	summer	festivals.	We’re	
trembling	in	anticipation.	

www.soundcloud.com/pistamashina



www.youtube.com/watch?v=WvL2BCKKlmQ



04. Mytrip

Blood Black Like Water

	 С	Mytrip	(или	Ангел	Симитчиев)	сме	работили	няколко	пъти	през	годините,	свирейки	и	организирайки	различни	
събития	на	странни	локации.	Той	е	част	от	една	нова	(вече	не	толкова	нова)	вълна	на	нойз	сцената	в	България,	която	в	
последствие	се	разшири	с	множество	смислени	концептуални	артисти	в	amek	collective.	Към	момента	този	лейбъл	има	
над	50	издания	и	се	превърна	в	един	от	основните	двигатели	на	дрон	и	експериментални	концерти	в	страната,	с	някои	
доста	известни	международни	участници.	Вече	правят	и	редовни	радио	предавания,	публикуват	текстове	и	интервюта	
в	списания	и	др.

	 През	2014	Mytrip	свири	на	откриването	на	Sofia	Underground,	изданието	с	тема	„Необикновени	доказателства“	
в	старото	пространство	на	the	fridge.	Харесва	ми	непретенциозния	му	подход	-	слагаше	всичко	директно	на	земята	и	
използваше	предварително	записани	звуци,	за	да	ги	превърне	в	нови	с	апаратурата	си.	Проста	структура	за	максимално	
въздействие.	Бавно	и	контролирано.	

	 Оттогава	броят	на	участията	и	колаборациите	му	драстично	се	увеличи.	Започна	да	преподава	и	звуков	дизайн	в	
НХА.	

	 Парчето,	 което	 ползвам	 тук	 е	 четвъртото	 от	 пандемичния	 му	 албум	 от	 миналата	 година	 Keeper.	 Много	
апокалиптичен	мрак	има	в	него.	Дрон	от	машини	и	бас,	сурови	като	от	филм	на	ужасите,	които	сякаш	преживяхме	през	
изминалите	месеци.	

I	have	worked	with	Mytrip	(aka	Angel	Simitchiev)	several	times	during	the	years,	playing	different	events	at	strange	locations.	
Part	of	a	new	(yet	not	so	new)	wave	in	the	noise	scene	in	Bulgaria,	which	later	expanded	with	wide	range	of	thoughtful	and	
conceptional	artists	into	amek	collective.	To	this	moment	the	label	has	more	than	50	releases	and	turned	out	to	be	one	of	the	
main	engines	of	the	drone	and	experimental	scene	in	the	country	with	some	very	famous	international	artists.	They	also	do	
regular	radio	shows,	publish	text	and	interviews	in	zines	etc.

In	2014	he	played	live	at	opening	event	of	Sofia	Underground	“unusual	evidences”	edition	at	the	old	the fridge	space.	I	like	his	
unpretentious	approach	-	putting	everything	directly	on	the	ground	and	using	pre-recorded	sounds	to	turn	them	into	some-
thing	new	with	his	rig.	Very	simple	setup	with	maximum	impact.	Slow	and	controlled.	

Since	then	the	number	of	his	shows,	releases	and	collaborations	grew	drastically.	Nowadays	he	also	teaches	sound	design	
at	the	National	Academy	of	Arts.

Тhe	track	I	am	using	here	is	the	fourth	from	his	pandemic	album	Keeper	from	last	year.	There’s	a	lot	of	apocalyptic	darkness	in	
it.	Drone	from	machines	and	bass,	raw	as	taken	from	a	horror	movie,	which	we	all	had	to	live	trough	in	the	past	months.	

www.soundcloud.com/mytrip





05. KMTR

The Wrong Way Up

	 KMTR	 (по	 паспорт	 Константин	 Тимошенко)	 e	 роден	 в	 Казахстан,	 но	 базиран	 в	 София	 продуцент,	 диджей	 и	
колекционер	на	плочи.	За	пръв	път	го	чух	да	пуска	през	2007	в	мазето	на	Ателие	Пластелин.	Дори	си	спомням,	че	пускаше	
старо	парче	на	Miss	Kittin.	Оттогава	сме	пускали	доста	пъти	заедно.	Неговата	страст	за	диско	музика	от	70-те	и	80-те	
винаги	е	оказвало	влияние	върху	мен	и	ми	е	помогнала	да	науча	много.	Винаги	откривам	страхотна	музика	от	неговата	
вечно	растяща	колекция	от	плочи.	По-късно	той	създаде	синтпоп	групата	Help	Me	Jones,	заедно	с	театралния	режисьор	
Марий	Росен	и	певицата	Андрония	Попова	(мир	на	душата	ѝ).	Изненадващо	или	не,	тази	група	беше	някакси	като	глътка	
свеж	въздух	в	съвременната	българска	музика,	понеже	имаше	липса	на	подобен	звук.	Освен	това	KMTR	прави	музика	за	
театър	и	издава	всякакви	неща	за	множество	чуждестранни	лейбъли.	

	 За	кризисното	издание	на	Sofia	Underground	през	2009	отидох	у	тях	и	записахме	разни	звуци.	Идеята	беше	да	
направим	специално	интро	за	нашия	сет	на	откриващото	парти.	Помня,	че	записвахме	в	кухнята	и	аз	говорех	нещо	за	
фестивала	и	кризата.	Дни	по-късно	той	ми	изпрати	завършено	парче,	което	показа	любовта	му	към	аска	синтезатора.	
Съдържа	също	и	звук	от	варяща	се	вода	и	моя	глас,	който	казва	2	думи:	„грешна	посока“.	Когато	го	попитах	за	коментар,	
той	 отговори:	 „Това	 парче	 е	 необикновен	 опит	 да	 комбинирам	 различни	 посоки	 на	 модерна	 електронна	 музика	 и	 да	
ги	опаковам	в	арт	поп	обвивка.“.	За	съжаление	то	така	и	не	видя	бял	свят.	Остана	си	по	нашите	хард	дискове,	затова	се	
радвам,	че	мога	да	го	споделя.

KМТR	(aka	Konstantin	Timoshenko)	 is	a	Kazakhstan-born,	but	Sofia-based	producer,	DJ	and	vinyl	collector.	The	first	time	I	
heard	him	was	in	2007	in	the	basement	in	of	Atelier	Plastelin.	I	even	remember	he	was	spinning	an	old	Miss	Kittin	track.	We	
played	a	lot	together	since	then.	His	passion	for	70’s	and	80’s	disco	music	was	very	influential	for	me	and	helped	me	learn	a	
lot.	I	always	keep	on	discovering	wonderful	music	from	his	ever	expanding	record	collection.	Later	he	formed	a	synth-pop	
band	with	theatre	director	Mariy	Rosen	and	the	singer	Andronia	Popova	(RIP)	called	Help	Me	Jones.	Surprisingly	or	not,	it	was	
somehow	like	a	breath	of	fresh	air	in	the	contemporary	Bulgarian	music,	as	there	was	a	lack	of	sounds	like	that.	Besides	that	
KMTR	makes	music	for	theatre	and	releases	all	kinds	of	sounds	on	many	international	labels.

For	the	2009	Crisis	Edition	of	Sofia	Underground	I	went	to	his	place	and	we	recorded	some	sounds.	The	idea	was	to	have	a	
special	intro	for	our	back-to-back	set	for	the	opening	party.	I	remember	we	recorded	in	the	kitchen	and	I	was	talking	about	
the	festival	and	the	crisis.	Days	later	he	sent	me	a	finished	track.	It	shows	his	love	for	aska	synths.	It	also	contains	a	sound	from	
boiling	water	and	my	voice	saying	two	words.	The	words	he	used,	translated	from	Bulgarian,	mean	“wrong	direction”.	When	I	
asked	him	for	a	comment	on	that,	he	replied:	“This	track	is	an	extraordinary	attempt	to	combine	different	directions	of	modern	
electronic	music	and	pack	it	into	a	pop	art	wrapper.”.	Unfortunately,	this	one	never	saw	the	light	of	the	day.	It	remained	stuck	
on	our	hard	drives,	so	I	am	glad	to	dig	it	out	and	share.

www.soundcloud.com/kmtr





06. Nada

Gece Düştü (mondual remix)

	 Срещнах	Синан	Кестели	през	2011	в	Скопие,	Македония	на	фестивала	De:Sonanz.	Заедно	с	10	други	артисти	от	
балканите	бяхме	избрани	да	участваме	в	творческа	работлиница,	озаглавена	„Семплирай	и	задръж“	и	водена	от	немския	
експерименталист	Schneider	TM.	По	случайност	аз	и	Синан	бяхме	настанени	в	един	апартамент	заедно	с	Габор	Лазар	
от	Будапеща.	Така	че,	за	кратко,	станахме	съквартиранти	и	работихме	в	един	отбор	по	време	на	работилницата.	Накрая	
свирихме	всички	заедно	в	Македонския	народен	театър,	което	беше	незабравимо.

	 Той	ми	разказа	за	аудио-визуалния	колектив	mondual	(заедно	с	Трул	Сойлу	и	визия	от	Онур	Кек)	и	аз	ги	поканих	
да	свирят	на	изданието	Машини	на	Sofia	Underground.	След	това	той	идва	още	два	пъти	в	София.	После	аз	му	гостувах	
в	Истанбул	и	изпълнихме	потен	хибриден	сет	в	Pixie.	Meждувременно	той	прави	музика	за	пърформанси	и	разработва	
уникални	инструменти	за	създаване	на	звук	в	музикалния	департамент	на	Техническия	унивестиет	в	Инстанбул.	Наскоро	
групата	имаше	и	стрийминг	шоу	за	новоформираната	платформа	Glob.Era.

	 За	този	микс	реших	да	взема	един	техен	ремикс	на	Nada.

	 Ето	как	Синан	представи	парчето:
	 „Gece	Düştü	е	песен	на	инди	дуото	oт	Истанбул	Nada,	които	издадоха	дебютния	си	албум	„Oda“	през	2011.	Като	
mondual,	ние	ремиксирахме	това	парче	през	2014	и	това	също	беше	част	от	нашия	дебют	dubio.	Освен	някои	ритмични	
структури,	то	е	изцяло	направено	от	оригиналните	канали	на	песента.	Поглеждайки	назад,	мислим,	че	главната	ни	насока	
бе	да	изградим	мрачен	и	все	пак	динамичен	звуков	пейзаж,	свързващ	се	с	текста	и	името	на	парчето,	което,	преведено	
от	турски,	означава	„Падна	нощта“.

I’ve	met	Sair	Sinan	Kestelli	in	2011	in	Skopje,	Macedonia	at	the	De:Sonanz	festival.	Along	with	10	other	artists	from	the	Balkan	
region,	we	were	chosen	to	participate	in	a	workshop	titled	“Sample	and	Hold”	led	by	German	experimentalist	Schneider	TM.	
By	chance,	me	and	Sinan	were	accommodated	in	the	same	flat	with	Gabor	Lazar	from	Budapest.	So,	for	a	short	period,	we	
became	flatmates	and	worked	together	as	a	team	during	the	workshop.	At	the	end	we	all	performed	together	in	the	National	
Theatre	of		Macedonia,	which	was	unforgettable.	He	told	me	about	his	band	mondual	(w/	Turgul	Soylu	and	visuals	from	Onur	
Kek)	and	I	invited	them	to	play	at	Sofia	Underground’s	2015	Machines	edition.	He	came	here	twice	after	that	and	we	performed	
together	again	in	2016	and	2018.	Then	I	was	his	guest	in	Istanbul	and	we	had	a	sweaty	hybrid	set	in	Pixie.	Meanwhile	he	makes	
music	for	performances	and	develops	unique	instruments	for	creating	sound	at	the	Istanbul	Technical	University	Music	Tech-
nology	Department.	Recently	the	band	had	a	few	streaming	shows	for	the	newly	formed	Glob.Era	platform.

For	this	mix	I	took	one	of	their	remixes	of	Nada.

Here’s	how	Sinan	presented	this	piece:
“Gece	Düştü”	is	a	track	by	the	indie	music	duo,	Nada,	from	Istanbul	who	released	their	debut	album,	Oda,	in	2011.	As	mondual	
we	remixed	this	track	in	2014	and	it	was	also	one	of	the	tracks	of	our	debut	album,	dubio.	Except	some	rhytmic	structures,	the	
track	was	completely	made	with	the	original	track	channels	of	the	song.	Looking	back	now,	we	think	our	main	direction	was	
to	build	dark,	yet	dynamic	soundscape	compatible	with	the	name	of	the	track,	meaning	“The	Night	Has	Fallen”,	and	the	lyrics.”

www.soundcloud.com/mondual





07. Sevnseal

Believe (UFOs I Want to Believe Extended Vocal Version for SU)

	 Това	парче	е	посветено	на	София	и	тази	удължена	вокална	версия	е	записана	специално	за	Sofia	Underground.	
Използвани	 са	 двете	 версии	 на	 А	 страната	 (A1	 и	 A2)	 от	 едноименното	 сингъл	 издание	 „Believe“	 (включващо	 както	
части	от	собствена	продукция	на	Sevnseal	през	2020,	така	и	части	от	официалния	релийз	за	Schallsaft	Recordings	през	
Септември	2021).	Тук	ще	оставим	артиста	да	говори	сам	за	себе	си	и	своя	проект,	като	споделим	избрани	части	от	едно	
непубликувано	подробно	интервю	за	SU:

		 „Беше	дълъг	и	изтощителен	работен	процес,	тъй	като	бях	в	търсене	на	нещо,	което	олицетворява	смисъла	в	това	
„да	повярваш	в	нещо“,	да	повярваш,	абстрахирайки	се	от	всички	негативи,	само	и	единствено	в		търсене	на	позитивното	
въздействие,	което	една	такава	„вяра“	би	оказала	върху	нашето	битие.	Имах	някои	идеи	и	даже	няколко	сурови	версии	
на	„Believe“		още	през	2019,	но	колкото	и	странно	да	звучи	това,	точно	в	разгара	на	пандемията	през	последните	9	месеца	
на	2020,	този	работен	процес	значително	еволюира.	В	средата	на	март	вече	имах	записани	2	инструментала	(всеки	от	по	
8-9	минути).	Въпреки	това,	определено	все	още	нещо	липсваше,	и	това	беше	вокала.

	 ...никога	не	съм	виждал	себе	си	като	човек	с	много	връзки	в	музикалния	бизнес	и	никога	не	съм	се	стремял	към	
това,	така	че	за	мен	намирането	на	подходящ	вокалист	винаги	е	трудна	задача.	Обикновено	имам	точно	определена	идея	
за	това	какъв	тип	глас	искам,	но	нямам	възможност	да	намеря	такъв,	който	да	отговаря	на	изискванията.	Затова	има	и	
доста	случаи,	в	които	решавам	да	запиша	вокалите	сам.	Въпреки	че	съм	наясно	с	моите	сериозни	вокални	недостатъци	
и	тяхното	допълнително	негативно	развите	през	годините,	трябва	да	призная,	че	винаги	съм	проявявал	голям	интерес	
спрямо	 техниките	 за	 използване	 на	 вокални	 ефекти	 и	 по-специално	 тези	 свързани	 с	 low-pitch	 processing,	 така	 че,	
вземайки	предвид	това,	вярвам,	че	тази	стара	и	изпитана	рецепта	ще	проработи	добре	и	този	път.

	 ...когато	нещо	е	писано	и	изпълнено	от	теб,	за	теб	е	достатачно	да	знаеш	че	то	е	това,	което	е...		еднинственото	
копие	на	тази	версия,	на	твоето	парче,	...нещо	за	което	мога	да	гарантирам	тук	и	сега.	Не	искам	хората	да	купуват	нищо	
от	музиката	ми,	ако	не	могат	да	я	почувстват.	Просто	не	си	струва	да	купуваш	нещо,	в	което	не	би	повярвал	истински,	
защота	аз	знам	и	вярвам	в	това,	което	казват	за	онези	тесногръди	хора,	които	предпочитат	да	останат	в	така	наречената	
си	зона	на	комфорт	и	пълно	неверие	спрямо	всичко	ново.	Така	че,	вземаш	го	или	не!	Според	мен	това	е	и	идеята	на	
свободата,	да	повярваш,	че	може	да	изразиш	себе	си	пред	другите.

	 Хората	имат	нужда	да	вярват.	Вярвай,	в	каквото	имаш	нужда	да	вярваш,	но	просто	вярвай.	За	мен	това	е	„звукът	
на	живот“	в	София	и	аз	вярвам	в	него.“

https://sevnseal.bandcamp.com



Тhis	 is	 an	 extended	vocal	 remix	 put	 together	 especially	 for	 Sofia	 Underground.	 Used	 are	 the	 two	A-side	versions	 from	 Sevnseal’s	
Believe	EP,	which	is	dedicated	to	his	hometown	Sofia.	Here	we	will	leave	the	artist	to	talk	about	it	himself,	sharing	parts	of	a	long,	un-
published	interview	for	SU:

“It	was	a	long	and	exhausting	working	process	as	I	was	in	a	search	of	something	that	could	represent	the	concept	of	“Believing	in	
something“	and	the	positive	impact	that	such	“belief“	could	have	on	people’s	lives.	I	had	some	ideas	and	even	a	few	raw	track	versions	
written	back	in	2019,	however	funny	or	not,	with	the	rise	of	the	pandemic	over	the	last	nine	months	of	2020,	that	working	process	has	
considerably	evolved.	In	mid-March	I	already	had	2	instrumental	tracks	written	(each	one	about	8-9	minutes	in	length).	However	they	
still	sounded	to	me	a	bit	out-of-message	as	there	was	definitely	something	missing	in	both	of	these	versions	and	what	was	really	
missing	at	that	time	was	the	vocals.”

“...I’ve	never	really	found	myself	with	many	connections,	so	for	me	finding	the	right	vocalist	is	definitely	quite	of	a	difficult	task.	I	usually	
have	a	really	strong	idea	of	what	type	of	voice	I	want,	but	lack	the	ability	to	find	someone	who	can	fulfil	the	role.	This	is	why	there	are	a	
few	occasions	in	which	I	end	up	with	recording	vocals	myself.	Although	I‘m	aware	of	my	severe	vocal	limitations	throughout	the	years	
I	should	admit	I‘ve	always	been	quite	interested	in	studying	various	vocal	effects	and	especially	low-pitch	processing	techniques,	so	
considering	that	I	believe	it	has	somehow	also	worked	out	well	on	this	one	too.”

“...	however	this	one	was	written	and	performed	by	me,	and	I	just	know	that	it	is	what	it	is.	It	is	the	only	copy	out	there	and	I	am	pretty	
positive	about	that.	I	don‘t	want	people	to	buy	any	of	my	music	if	they	can	not	feel	it.	It	is	just	not	worth	buying	anything	that	you	will	
not	truly	believe	in,	but	I	also	do	believe	in	what	they	say	about	those	narrow-minded	people	who	prefer	staying	in	their	so-called	
comfort	zone	of	total	disbelief	toward	anything	new.	So,	take	it	or	leave	it!	In	my	own	opinion	this	is	also	what	the	concept	of	freedom	
of	expression	is	all	about.”

“People	need	to	believe.	Believe	in	whatever	you	need	to	believe,	but	just	believe.	For	me	this	is	the	sound	of	life	in	Sofia	and	I	believe	
in	it.“	



08. Backpullver

Niashto Goriashto

	 Backpullver	е	група,	създадена	през	2003	година	от	инж.	Цветомир	Крумов	и	Емил	Христов.	От	2010	г.	Backpullver	
става	трио	–	Герман	Германов	се	присъединява	и	вкарва	нови	хоризонти	и	вертикали	по	хикса	и	игрека.	Свирят	за	кеф,	
нямат	 претенции,	 не	 позират,	 не	 прощават.	 Сериозното	 го	 оставят	 на	 разбирачите,	 казват,	 че	 са	 от	 другите.	 Според	
собственото	им	описание	правят	„индустриална	музика	от	кухнята	–	пеещи	машинки	и	разни	бъркалки,	миксери,	звуци	
и	най-вече	набухватели.	Дори	си	имат	собствена	програма	за	правене	на	музика.	Rise,	robots,	rise.“.

	 Първо	ги	викнахме	да	свирят	на	Remember	Sofia	Underground	през	май	2007	на	терасата	на	СБХ	на	Шипка	6.	
Колоните	 бяха	 обърнати	 към	 улицата.	 Беше	 слънчев	 следобед	 и	 беше	 гръмко.	 За	 някои	 хора	 беше	 трудно	 да	 вдянат	
какъв	беше	този	звук.	Дори	ме	попитаха:	„Какво,	по	дяволите,	е	това?!“	и	аз	отговорих:	„Ми,	те	са	инженери,	сещаш	се.“.	
Тогава	 чух	 за	 пръв	 път	 „Нящо	 горящо“.	 И	 запомних	 бас	 линията	 до	 тази	 година,	 когато	 ги	 помолих	 да	 ми	 го	 пратят	 за	
тази	компилация.	„Нящо	горящо“	е	емблематичен	трак	за	Бакпулвер.	Композиран	е	в	края	на	2005,	началото	на	2006	в	
домашно	 студио.	 Използавани	 са	 софтуерни	 модули,	 секуенсър,	 синтезатори,	 дръм	 машина,	 вокал	 и	 записи	 от	 радио	
ефира.

	 Вторият	път	когато	свириха	за	SU	беше	през	2015	на	изданието	Машини.	Електроконтролната	зала	бе	изкривена	
от	засукани	бас	линии,	счупени	бийтове	и	визии	от	100yo.	Очакваме	продължение.

	 Между	другото,	може	да	видите	техния	youtube	канал,	където	тяхната	музика	си	пасва	перфектно	с	някои	сцени	
от	известни	фантастични	филми.	

Backpullver	is	a	group	founded	in	2003	by	engineer	Tzvetomir	Krumov	and	Emil	Hristov.	In	2010	they	became	a	trio	adding	
German	Germanov	and	bringing	new	horizons	and	verticals	on	the	X	and	Y.	They	play	for	fun,	unpretentiously.	They	don’t	pose	
and	don’t	forgive.	They	leave	the	seriousness	to	those	who	understand,	saying	they	are	from	the	others.	According	to	their	
own	description	they	make	“industrial	music	from	the	kitchen	-	singing	machines,	some	stirrers,	mixers,	sounds	and	mostly	
swelling	agents.	They	even	have	their	own	software	for	music	making.	Rise,	robots,	rise.”.

First	we	had	them	playing	at	Remember	Sofia	Underground	in	May	2007	on	the	terrace	of	the	Union	of	Bulgarian	Artists	build-
ing	at	6	Shipka	street.	The	speakers	were	facing	the	street.	It	was	а	sunny	afternoon	and	it	was	loud.	For	some	people	it	was	
hard	to	grasp	what	kind	of	sound	that	was.	I	was	even	asked:	“Wtf	is	that?!”	and	I	replied:	“Well,	y’now,	they	are	engineers.”.	This	
is	when	I	heard	the	bassline	of	Niashto	Goriashto	(slang	for	“something	burning”).	I	remembered	the	bassline	to	this	year	when	
I	asked	them	to	send	it	for	this	compilation.	Niashto	Goriashto	is	an	emblematic	track	for	Backpullver.	 It	was	composed	in	
the	end	of	2005	and	in	the	beginning	of	2006	in	a	home	studio.	Used	are	software	modules,	sequencer,	synthesizers,	a	drum	
machine,	a	vocal	and	recordings	from	the	radio.	

The	second	time	they	played	at	SU	was	in	2015	for	the	Machines	edition.	The	Electrocontrol	Hall	was	curved	with	twisted	
basslines,	broken	beats	and	live	visuals	by	100yo.	To	be	continued.

Btw.	check	their	youtube	channel	where	their	music	fits	perfectly	into	some	scenes	from	famous	sci-fi	movies.

https://backpullver.bandcamp.com/





09. Teeth of Divine

Shayatin Ravine (BedouinDrone remix) 

	 И	с	Teeth	of	Divine	(или	Боян	Аврамов)	имаме	дълга	обща	история.	Под	това	име	той	не	е	свирил	на	фестивала,	
а	по-скоро	е	участвал	и	озвучавал	различни	пърформанси	през	годините.	От	спиритуално	амбиент	звучене	и	вибриращ	
дрон	до	харш	нойз.	От	еднолично	дружество	постепенно	се	превърна	в	група,	въвличайки	още	музиканти	в	процеса.	Под	
името	AEON	oрганизира	събития,	в	които	комбинира	всякакви	видове	изкуства.	Точно	преди	пандемията	беше	промо	
концерта	 на	 дебютния	 му	 албум	 АCT	 I	 -	 GENESYS	 в	 клуб	 Fans,	 където	 бях	 поканен	 да	 се	 погрижа	 за	 визуализациите.	
След	 половин	 година	 издаде	 и	 албум	 с	 ремикси	 REACT	 I	 -	 REGENESYS	 за	 същия	 легендарен	 нетлейбъл	 mahorka.org.	
Интересното	в	случая	е	колаборацията	на	артисти	от	различни	точки	на	планетата,	които	не	се	познават	и	ги	свързва	
само	музиката.	BedouinDrone	e	палестинец	живеещ	Испания,	a	резултата	в	неговата	версия	се	намира	в	псевдонима	
му	-	екстремен	ориенталски	дрон.

And	with	Teeth	of	Divine	(aka	Boyan	Avramov)	I	share	a	long	common	history.	Under	this	moniker	he	never	played	at	the	fes-
tival,	but	rather	took	part	in	it	by	making	sound	for	various	performances.	From	spiritual	ambient	to	vibrating	drone	and	harsh	
noise.	From	one	man	company	gradually	it	became	a	band,	involving	more	musicians	in	the	process.	Under	the	name	AEON	
he	also	organises	event	which	combines	all	forms	of	art.	Just	before	the	pandemic	in	Fans	Club	was	the	promo	concert	of	his	
debut	album	ACT	I	-	GENESYS	where	I	played	the	visuals.	Half	a	year	later	there	was	the	release	of	REACT	I	-	REGENESYS	
album	with	remixes,	for	the	same	legendary	net	label	mahorka.org.	Interesting	in	this	case	is	the	collaboration	between	artists	
from	different	parts	of	the	planet	that	had	never	met	each	other	and	only	the	music	connects	them.	BedouinDrone	is	a	Pales-
tinian	living	in	Spain	and	the	result	in	his	version	is	to	be	found	in	his	moniker	-	extreme	oriental	drone.

www.soundcloud.com/boyan-avramov





10. incite/

peripheric1648

	 За	пръв	път	срещнах	incite/	(Кера	Нагел	и	Андре	Аспелмайер)	през	2010	на	фестивала	Видеохолика	във	Варна,	
където	имаха	презентация	на	работата	си.	Същинският	пърформанс	е	бил	на	предния	ден,	съответно	не	можах	да	го	
преживея.	Години	по-късно	те	дойдоха	на	едно	мое	парти	в	Хамбург	и	ме	поканиха	да	посетя	тяхното	студио	в	квартала	
Щерншанце.	След	като	видях	повече	и	разбрах	какво	правят,	знаех,	че	трябва	да	ги	поканя	в	София.	Отне	още	няколко	
години	 това	 да	 се	 случи	 с	 подкрепата	 на	 Гьоте-институт.	 Те	 свириха	 е	 необичайната	 обстановка	 на	 старото	 кино	
Влайкова	 за	 SU	 2014	 изданието	 “необикновени	 доказателства”,	 разтопявайки	 границите	 между	 арт	 пространство	 и	
ъндърграунд	експериментален	аудио-визуален	пърформанс.	Електризиращо,	колкото	и	забавно,	концептуално,	колкото	
и	неконвенционално.	Днес	тази	формация	вече	не	е	активна,	затова	им	отдавам	почит	с	едно	парче,	което	ми	изпратиха	
преди	месец.	

	 Ето	какво	си	спомнят	те:
	 “Ремиксът	 беше	 поискан	 от	 ръководителя	 на	 лейбъла	 electroton,	 където	 издадохме	 мини	 диск	 и	 той	 искаше	
различни	артисти	да	ремиксират	едни-други.	Оригиналното	парче	беше	доста	остро	и	ние	опитахме	да	го	изкривим	в	
по-мека,	амбиентна	посока,	понеже	имахме	нужда	от	откриващо	парче	за	нашите	сетове	zoom	studies,	а	обичаме	да	ги	
стартираме	меко.
	 София	беше	прекрасно	преживяване,	заобичахме	уютното	кино	и	беше	добро	прекарване	да	споделим	сцената	
с	пърформанс	артисти,	а	не	само	с	групи	и	диджеи.	И	беше	диво!	Много	специално,	страхотна	енергия	и	много	приятни	
хора!	Добре	беше	също	и	ходенето	по	слак	лента	в	неделя	преди	да	си	тръгнем.”

The	first	time	I’ve	met	Kera	Nagel	and	André	Aspelmeier	was	in	2010	at	the	Videoholica	festival	in	Varna,	where	they	had	a	
presentation	of	their	work.	The	actual	performance	was	the	previous	day,	so	I	couldn’t	experience	it.	Years	later	they	came	
to	a	party	of	mine	in	Hamburg	and	invited	me	to	visit	their	home	studio	in	the	Sternschanze	district.	After	seeing	and	under-
standing	more	of	what	they	do,	I	knew	I	had	to	get	them	to	play	in	Sofia.	It	took	another	few	years	to	make	this	happen	with	the	
support	of	Goethe-Institut.	They	played	in	the	setting	of	the	old	Vlaikova	Cinema	at	the	SU	2014	-	“unusual	evidences”	event,	
melting	the	boundaries	between	art	space	and	underground	experimental	audio-visual	performance.	It	is	as	electrifying	as	
entertaining,	as	conceptual	as	it	is	unconventional.	Today	this	formation	is	not	active	anymore,	so	here	I	pay	tribute	to	them	
with	a	special	track	they’ve	sent	a	month	ago.	

Here’s	what	they	remembered:	
“The	remix	was	requested	by	the	head	of	the	electroton	label	where	we	have	released	a	mini	CD	and	he	wanted	to	get	his	
various	artists	remix	each	other.	The	original	track	was	pretty	edgy	and	we	wanted	to	try	to	bend	it	in	a	softer,	more	ambient	
direction,	as	we	needed	an	opening	piece	for	the	live	set	zoom	studies,	which	we	liked	to	start	soft.

Sofia	was	a	wonderful	experience,	we	loved	the	cozy	theatre	and	it	was	a	good	experience	to	share	the	stage	with	perfor-
mance	artists	and	not	only	AV	live	sets	or	DJs.	And	the	stuff	was	wild!	Made	it	very	special,	a	terrific	energy	and	nice	people! 
Also	a	good	slack-line	in	the	park	on	Sunday	before	going	home.”	

www.incite.fragmentedmedia.org



http://www.incite.hamburg/
https://soundcloud.com/incite-
fm
https://www.youtube.com/
watch?v=KeEWNhJ0IGE



11. Jacek Sienkiewicz

Drifting

	 В	началото	на	2016	минах	случайно	през	Полския	инситут	в	София,	където	имаше	интересна	изложба.	Така	се	
запознах	с	Милена	Михайлова,	която	отговаряше	за	културната	програма.	Тя	ме	попита,	дали	не	искаме	да	включим	полски	
артисти	в	програмата	на	фестивала.	Единственото	име,	което	ми	идваше	наум	бе	Яцек	Шенкиевич.	Това	е	човекът,	ако	
говорим	за	техно	и	Варшава.	От	деветдесетте	години	насам	той	си	е	създал	солидна	репутация	като	диджей,	продуцент,	
експериментатор	и	собственик	на	клуб.	Тъкмо	беше	излязъл	петият	му	албум	Drifting	за	лейбъла	му	Recognition,	който	
много	 ми	 хареса.	 Благодарение	 на	 подкрепата	 на	 Полския	 институт	 няколко	 месеца	 по-късно	 той	 беше	 тук	 и	 закри	
фестивала	в	Електроконтролната	зала	с	хибриден	сет.	Спомням	си,	че	всичко	вътре	вибрираше	и	даже	от	тавана	падна	
нещо	на	ръката	на	Милена,	която	бе	дошла	да	го	слуша.	„Безопасно	ли	е	тук?“,	попита	тя,	„Мисля,	че	да.“,	отговорих	аз.	

	 Drifting	e	много	хипнотичен	трак.	Много	прецизен	звуков	дизайн	и	минимал	атмосфера,	водещи	на	пътешествие,	
което	напомня	на	традициите	на	техното	от	Детройт	и	все	пак	звучи	разпознаваемо	като	Яцек.	Като	официалното	видео.	
Да	се	загубиш	в	мъглата	на	опън	еър	парти.	

In	the	beginning	of	2016	I	accidentally	went	to	the	Polish	Institute	in	Sofia	where	there	was	an	interesting	exhibition.	So	I	met	
Milena	Michailova	who	was	responsible	for	the	culture	program.	She	asked	me	whether	we	want	to	include	Polish	artists	in	
the	program	of	the	festival.	The	only	name	I	could	think	of	was	Jacek	Sienkiewicz.	He	is	the	man,	if	we	talk	about	techno	and	
Warsaw.	From	the	nineties	to	this	day	he	created	a	solid	reputation	of	а	DJ,	producer,	experimenter	and	club	owner.	His	fifth	
album	Drifting	was	just	released	for	his	own	label	Recognition	records	and	I	was	very	fond	of	it.	Thanks	to	the	support	of	the	
Polish	Institute	a	few	months	later	he	came	here	and	closed	the	festival	at	the	Еlectrocontrol	Hall	with	a	hybrid	set.	I	remember	
everything	was	vibrating	and	even	something	fell	from	the	ceiling	on	Milena’s	hand.	“Is	it	safe	here?”,	she	asked,	“I	think	so.”,	I	
replied.	

Drifting	is	a	very	hypnotic	track.	Very	precise	sound	design	and	minimal	atmosphere	lead	to	a	journey,	which	reminds	of	the	
traditions	of	Detroit	techno	and	yet	sounds	very	recognisable	like	Jacek.	Like	the	official	video.	Getting	lost	at	a	hazy	open	air	
party.	

www.jaceksienkiewicz.com



www.youtube.com/watch?v=rU7GdB7N37U



12. Roboknob

electro-control (2021 mastering)

	 Roboknob	е	сериозно	аналогово	техно	дуо	от	София	(Ясен	Георгиев	&	Станислав	Генадиев).	Заедно	и	поотделно	
имат	дълга	история	с	родния	техно	ъндърграунд.	Дори	успяха	да	издадат	плоча	за	берлинския	лейбъл	Macro.

	 Поканих	ги	да	свирят	преди	Яцек	Шенкиевич	в	тази	огромна	индустриална	зала,	наречена	Електроконтролна,	
откъдето	 идва	 електричеството	 на	 НДК.	 Това	 парче	 е	 екслузивно	 осъвременена	 версия	 на	 това,	 което	 те	 направиха	
там	долу.	Дръм	машини	и	домашно	сглобени	синтезатори	работят	на	живо	до	постигане	на	усещане	за	ескейпизъм	от	
нормалния	живот.	Злокобно	техно	с	електрически	привкус.	

Roboknob	is	a	serious	analog	techno	duo	from	Sofia	(Yasen	Georgiev	&	Stanislav	Genadiev)	since	2015.	Together	and	sepa-
rately	they	have	a	long	history	with	the	local	techno	underground.	Even	managed	to	release	an	EP	on	Berlin’s	Macro	record-
ings.

I	invited	them	to	play	before	Jacek	Sienkiewicz	in	this	enormous	industrial	hall,	that	is	called	Electrocontrol,	where	the	elec-
tricity	of	the	National	Palace	оf	Culture	comes	from.	This	track	is	an	exclusively	updated	version	of	what	they	did	down	there.	
Drum	machines	and	home	built	synthesizers	working	live	until	achieving	a	feeling	of	escapism	from	the	normal	life.	Sinister	
techno	with	electric	aftertaste.

www.roboknob.com





13. Jamal Moss & KiNK

Spiral Galaxies with 2 Cores

	 Без	свян	мога	да	кажа,	че	той	е	най-търсеният	изпълнител	и	продуцент	на	електронна	музика	от	София.	KiNK	
(иначе	Стахил	Велчев)	няма	нужда	от	голямо	представяне.	От	рейвовете	в	клуб	Индиго	през	‘90-те	и	партитата	на	pornoB-
PM	до	първия	гиг	в	чужбина	(на	АКТО	I	в	Битоля),	познаваме	се	от	доста	време.	Заслужената	му	с	тежък	труд	популярност	
е	неоспорима	в	световен	мащаб.	Само	ще	спомена,	че	скоро	ще	видим	и	петата	плоча	на	лейбъла	му	Sofia	Records,	който	
стартира	заедно	с	KEi	(познат	като	Константин	Петров).

	 KiNK	свири	рядък	сет	на	живо	(един	от	първите	му)	заедно	с	KEi	на	кризисното	издание	на	SU	през	2009.	Mястото	
беше	 един	 бар	 на	 шестия	 етаж	 с	 голяма	 тераса,	 гледаща	 към	 северната	 част	 на	 града.	 Шегувахме	 се,	 че	 това	 може	
да	бъде	софийския	Панорама	бар.	Двамата	носеха	доста	техника	и	започнаха	бавно	да	набират	скорост.	Гледайки	ги	
отстрани	 с	 приятели,	 споделихме	 мнението,	 че	 това	 е	 бъдещето	 в	 електронния	 звук.	 И	 бяхме	 прави.	 За	 съжаление,	
собственика	на	заведението	беше	пиян	и	направи	скандал,	принуждавайки	ги	с	агресия	ги	да	прекъснат	изпълнението.	
Тръгвайки	си,	те	претовариха	и	блокираха	асансьора	и	всички	останали	трябваше	да	слизат	по	стълбите.	За	късмет,	KEi	
имаше	винкел	в	колата	си,	така	че	някой	трябваше	да	ходи	да	го	вземе,	за	да	отворят	вратата.	Уви,	никой	не	е	пророк	в	
собствената	си	страна,	но	и	това	се	променя.

	 Тук	чуваме	KiNK	в	колаборация	с	легендата	от	Чикаго	Jamal	Moss.	Това	парче	излезе	като	част	от	страхотната		
компилация	„Mothership“	за	лейбъла	от	Сингапур	Midnight	Shift	заедно	с	Voitax	от	Берлин	през	пандемичния	февруари	
2020.	Оттогава	не	е	спирало	да	работи	за	мен,	където	и	да	пускам.	Футуристично,	функционално	техно,	което	държи	в	
напрежение.	Дори	се	усеща	спускането	по	спиралите	и	има	лек	„момент	на	чалга“,	което	го	прави	още	по-забавно.	

Without	shame	I	can	say	that	he	is	the	most	in	demand	electronic	music	performer	and	producer	from	Sofia.	KiNK	(aka	Strahil	
Veltchev)	doesn’t	need	much	of	an	introduction.	From	the	first	raves	at	Indigo	club	in	the	‘90s	and	the	pornoBPM	parties	to	the	
first	gig	abroad	(at	AKTO	I	in	Bitola)	-	we’ve	known	each	other	for	a	long	time.	His	earned	with	hard	work	popularity	is	undis-
putable	in	a	world	scale.	I	will	just	mention	that	soon	we’ll	see	the	fifth	record	from	his	label	Sofia	Records,	which	he	started	
with	KEi	(aka	Konstantin	Petrov).

KiNK	played	a	rare	live	set	(one	of	his	first)	with	KEi	at	the	Crisis	edition	of	SU	in	2009.	The	venue	was	a	bar	on	the	6th	floor	
with	a	huge	terrace	facing	the	north	part	of	the	city.	We	were	joking	that	this	place	could	be	the	Panorama	bar	of	Sofia.	Both	
of	them	were	bringing	a	lot	of	equipment	and	started	speeding	up	slowly.	Watching	them	from	the	side,	I	shared	with	some	
friends	the	opinion,	that	this	is	the	future	of	electronic	sound.	And	we	were	right.	Unfortunately,	the	owner	of	the	place	was	
drunk	and	made	a	scandal,	forcing	them	with	aggression	to	stop	their	performance.	On	the	way	out	they	overloaded	and	
blocked	the	lift	аnd	everyone	else	had	to	use	the	stairs.	Luckily,	KEi	had	a	crowbar	in	his	car,	so	someone	had	to	go	and	get	it	
in	order	to	open	the	door.	Alas,	no	one	is	a	prophet	in	his	own	country,	but	this	also	changes.	

Here	we	hear	KiNK	in	collaboration	with	Chicago	legend	Jamal	Moss.	This	track	was	released	as	part	of	the	superb	compila-
tion	Mothership	for	Singapore’s	Midnight	Shift	label	together	with	Voitax	from	Berlin	in	the	pandemic	February	of	2020.	Since	
then	it	never	stopped	working	for	me	wherever	I	play.	Futuristic,	functional	techno	which	keeps	in	tension.	Even	going	down	
the	spirals	can	be	felt	and	there’s	a	light	“moment	of	chalga”,	which	makes	it	even	more	entertaining.

www.soundcloud.com/kink





14. Point Dot

Waveland (Electric Indigo Remix)

	 За	 пръв	 път	 видях	 Electric	 Indigo	 (Сузане	 Кирхмайр)	 в	 действие	 през	 далечната	 1997	 година	 на	 партито	 на	
Декаденс	 в	 зала	 Фестивална	 в	 София,	 където	 тя	 пускаше	 след	 Stakka	 Bo.	 Беше	 един	 от	 първите	 големи	 рейвове,	 на	
които	присъствах	в	живота	си	и	името	Electric	Indigo	се	заби	в	мозъка	ми.	Този	вид	бързо,	атмосферично	техно,	което	
тя	пускаше	беше	нова	музикална	територия	за	мен	и	приятелите	ми.	Ударен	и	енергичен	са	качаства	на	звука,	които	
продължавам	да	търся	оттогава.	

	 Изглеждаше	естествен	избор	да	я	поканим	за	партито	по	случай	двадесетата	годишнина	на	Sofia	Underground	
през	2017.	Благодарение	на	подкрепата	на	Австрийското	посолство	имахме	удоволствието	да	я	видим	отново	в	София	
двадесет	години	по-късно.	Беше	луда	нощ	сред	тъмните	сводове	на	клуб	Hunt,	където	тя	въртя	всякакви	видове	счупено	
и	индустриално	техно	в	рамките	на	3	часа.	За	подготвящ	акт	поканихме	активната	лоаклна	диджейка	Снежана,	която	
после	се	присъедини	към	букинг	агенцията	за	жени	артисти	на	Сузане	[female:pressure].	За	да	завършим	лайн-ъпа	само	
с	 жени,	 закриването	 беше	 поверено	 на	 Y.Unan	 от	 Истанбул,	 която	 представи	 нейния	 проект	 WarNeverChanges100,	
придружен	с	визия	на	живо	от	Random	Input	(познат	като	Онур	Кек).	

	 Парчето	за	тази	компилация	беше	издадено	през	август	2012	за	лейбъла	Blaq	Records.	То	показва	запазената	марка	
на	Electric	Indigo	за	интелигентна	интерпретация	и	любов	към	грануларния	синтез,	правейки	звука	по-минималистичен	и	
отекващ	като	дъб.	

The	first	time	I	saw	Electric	Indigo	(aka	Suzanne	Kirchmayr)	in	action	was	back	in	1997	at	the	Decadance	party	in	Festivalna	
Hall	in	Sofia,	where	she	played	after	Stakka	Bo.	It	was	one	of	the	first	big	raves	I	attended	in	my	life	and	the	name	Electric	
Indigo	stuck	in	my	mind.	Тhe	kind	of	fast,	atmospheric	techno	she	played	was	a	new	musical	territory	for	me	and	my	friends.	
It	was	punchy	and	energetic,	qualities	in	sound	I’ve	been	chasing	ever	since.	

It	seemed	as	a	natural	choice	to	invite	her	for	the	20th	anniversary	party	of	Sofia	Underground	in	2017.	Thanks	to	the	support	
of	the	Austrian	Embassy	we	had	the	pleasure	to	see	her	again	in	Sofia	20	years	later.	It	was	a	wicked	night	in	the	dark	vaults	of	
the	Hunt	club	where	she	was	spinning	all	kinds	of	broken	and	industrial	techno	for	3	hours.	For	warm-up	we	did	invite	active	
local	DJ	Snezhana,	who	later	signed	to	Suzanne’s	female	artists	agency	[female:pressure].	To	complete	an	all-female	line-up	
the	closing	was	given	to	Istanbul’s	very	own	Y.Unan,	who	presented	her	WarNeverChanges100	project	with	live	visuals	by	
Random	Input	(aka	Onur	Kek).

The	track	I	chose	for	this	compilation	was	released	in	August	2012	by	Blaq	Records.	It	shows	Electric	Indigo’s	trademark	intel-
ligent	interpretation	and	love	for	granular	synthesis,	making	the	sound	more	minimalistic	аnd	dubby	echoing.	

www.soundcloud.com/indigo





15. Wackelkontakt

De Point

	 В	началото	на	2019	моят	приятел	 jikkai	беше	на	пътешествие	в	Йерусалим.	Една	вечер	той	ми	се	обади,	за	да	
сподели	ентусиазма	си	от	един	концерт,	на	който	беше	отишъл	там.	Концерт	на	група	с	немското	име	Wackelkontakt.	
„Тези	пичове	са	луди!	Идеални	са	за	фестивала.“	заяви	той.	Казах	му	да	им	даде	имейла	ни	и	че	могат	да	кандидатстват	
за	участие	през	април.	И	на	следващия	ден	получихме	тяхната	кандидатура.	През	последвалите	месеци	успяхме	да	ги	
доведем	в	Европа.	Тяхното	участие	тук	се	разшири	в	цяло	турне,	покриващо	голяма	част	от	Балканите.	

	 Запитах	ги	за	историята	на	De	Point	и	ето	какво	отговориха:
	 “Забавен	факт	за	De	Point	e,	че	това	е	първата	ни	песен	въобще.	Томер	беше	гост	вокал	на	това,	което	тогава	беше	
дуо	шоу	на	Марко	и	Лали	и	тя	четеше	от	книга	на	У.	Дж.	Т.	Мичъл,	откъдето	взехме	откъси	за	текста	на	песента.	Започнахме	
с	 идеята	 за	 метричен	 ритъм,	 умножаващ	 скоростта	 си	 на	 всеки	 няколко	 отмервания,	 което	 доведе	 до	 пречупването	
на	 текста	 в	 едносрични	 фрази	 с	 тиктакането	 на	 метронома.	 Концепцията	 на	 песента	 си	 пасваше	 с	 аудио-визуалната	
постановка	 на	 шоуто,	 което	 даде	 искра	 на	 нашата	 продължаваща	 фикс	 идея	 за	 претоварване	 на	 възприятията,	 A/V	
дезориентация	и	връзката	между	език	и	образ,	заедно	с	всичките	им	политически	значения.	Както	самият	Мичъл	много	
правилно	заявава:	„Въпросът	е	не	да	се	излекува	разделението	между	думи	и	образи,	а	да	се	види	на	какви	интереси	и	
сили	то	служи.“	-	толкова	силно	изречение,	че	даде	името	на	първия	ни	сингъл	De	Point	и	на	първия	ни	албум	Heal	The	
Split.“

	 Завладяващо	 аудио-визуално	 изпълнение,	 професионално	 прецизно	 и	 въпреки	 това	 разнообразно	 и	
шизофренично.	Нарекохме	го	психо	трап.	Последната	група,	която	свири	на	последното	физическо	издание	на	Sofia	Un-
derground	в	пространстовото	на	Електроконтролната	зала.	

In	the	beginning	of	2019	my	friend	jikkai	was	on	a	trip	to	Jerusalem.	One	evening	he	called	me	to	share	his	enthusiasm	about	
a	concert	he	was	attending	there.	A	concert	of	a	band	called	with	the	German	name	Wackelkontakt.	“These	guys	are	insane!	
They	are	perfect	for	the	festival.”	he	stated.	I	told	him	to	give	them	our	email	and	that	they	could	apply	to	perform	here	in	April.	
And	the	next	day	we	received	their	application.	In	the	next	months	we	managed	to	get	them	to	play	in	Europe.	They	expanded	
the	gig	here	into	a	whole	tour,	covering	most	of	the	Balkans.

When	I	asked	about	the	history	of	De	Point,	here’s	what	they	answered:
“The	fun	fact	about	De	Point	is	that	it’s	our	first	song	ever.	Tomer	was	a	guest	vocalist	in	what	was	then	a	duo	show	by	Mar-
co	and	Lally,	and	she	was	reading	the	text	out	of	the	actual	book	by	W.	J.	T.	Mitchell	from	which	the	excerpts	were	taken	to	
become	lyrics.	We	started	with	an	idea	of	a	metric	rhythm	multiplying	its	speed	every	few	measures,	which	is	what	created	
the	breaking	of	the	text	into	one-syllable-long	phrases,	with	the	metronomic	ticking.	The	whole	concept	of	the	song	suited	
the	audiovisual	setting	of	that	show,	which	sparked	our	ongoing	obsession	with	sensory	overload,	A/V	disorientation	and	the	
language-image	connection,	with	all	of	its	political	meanings.	Like	Mitchell	himself	stated	very	accurately,	“The	point	is	not	to	
heal	the	split	between	words	and	images,	but	to	see	what	interests	and	powers	it	serves”	-	a	sentence	so	powerful	that	it	gave	
the	name	to	both	our	first	EP	De	Point	and	our	LP	Heal	The	Split.”

Immersive	audiovisual	performance,	professionally	precise	and	yet	diverse	and	schizophrenic.	Psycho	trap	we	called	it.	The	
last	band	ever	to	perform	at	the	last	physical	edition	of	Sofia	Underground	in	the	space	of	the	Electrocontrol	Hall.

www.wackelkontakttheworld.com





16. The Science

Sonyo (V2)

	 The	Science	е	още	една	група,	която	още	не	е	участвала	в	пълен	състав	на	фестивала,	но		нейни	членове	поотделно	
са	правили	звук	за	пърформанси.	Правил	съм	визуализациите	на	някои	техни	концерти	и	вярвам,	че	скоро	отново	ще	се	
чува	за	тяхната	емоционална	вокална	електроника.	

	 Sonyo	e	част	от	първия	им	албум,	който	излезе	през	2016	за	английския	лейбъл	Methlab.	

	 Тази	 версия	 на	 парчето	 създохме	 по	 време	 на	 една	 резиденция	 в	 Турция	 заедно	 с	 артистите	 Вълко	 Чобанов,	
Гизем	Аксу	и	Сарп	Кескинер.	Специално	е	удължена	за	целите	на	пърформанс,	който	разработихме	за	фестивала	Visibil-
ity	in	Art	и	изпълнихме	в	пристанището	на	град	Теос,	близо	до	Измир.

	 Прекрасният	вокал	е	на	Вяра	Попова,	която	пее	родопската	песен	за	съня	-	Соньо.	Заедно	с	гайди,	оркестрална	
част	и	незабравим	синтезаторен	лууп.	

Тhe	Science	is	another	band	that	didn’t	participate	the	festival	in	full	cast,	but	its	members	separately	did	sound	for	perfor-
mances.	I	did	visuals	at	some	of	their	concerts	and	I	believe	that	soon	we	will	hear	again	about	their	emotive	vocal	electronica.	

Sonyo	is	part	of	their	first	album,	released	in	2016	via	British	imprint	Methlab.

We	created	this	version	of	the	track	with	the	artists	Valko	Chobanov,	Gizem	Aksu	and	Sarp	Keskiner	in	2018	during	a	residen-
cy	in	Turkey.	It	is	extended	especially	for	a	performance	we	developed	for	the	Visibility	in	Art	Festival	and	performed	at	the					
marina	of	Teos	town.	close	to	Izmir.

The	wonderful	vocal	is	by	Vyara	Popova	who	sings	a	folklore	song	from	the	Rhodopi	mountains	about	the	dream.	Along	with	
bagpipes,	orchestral	part	and	unforgettable	synthesizer	loop.

www.the-science.net



www.youtube.com/watch?v=xmWOuwNczcI



17. Ambient Anarchist

Back to the Roofs

	 Eксперименталната	 електро-акустична	 банда	 Ambient	 Anarchist	 също	 отдавна	 не	 съществува.	 Те	 свириха	
редовно	на	SU	през	ранните	години	на	възраждането	му	(2007	-	2009).	С	един	приятел	се	шегувахме,	че	техните	концерти	
са	като	един	безкраен	саундчек.	Който	е	бил,	сигурно	си	спомня	странните	инструменти,	с	които	експериментираха,	
което	беше	рядкост	за	времето	си.	

	 Тук	искам	да	дам	пример	за	техен	по-късен	период,	когато	в	тях	имаше	повече	пънк,	отколкото	амбиент.

The	experimental	electro-acoustic	band	Ambient	Anarchist	is	also	long	gone.	They	played	regularly	at	SU	in	the	early	years	of	
its	resurrection	(2007	-	2009).	With	a	friend	we	made	a	joke,	that	their	concerts	are	like	an	endless	soundcheck.	Whoever	was	
there	may	remember	the	strange	instruments	they	used	to	experiment,	which	was	a	rarity	for	that	time.

Here	I	want	to	give	an	example	of	a	later	period	where	there	was	more	punk	in	them,	than	ambient.	

www.soundcloud.com/ambientanarchist



www.vbox7.com/play:e144f609d8



18. YvesO

Struggling Fridge

	 Това	е	мое	и	го	оставям	за	последно	като	пример	за	запис	на	терен	и	за	суров	нойз.	Никога	не	съм	го	пускал	и	
никога	не	е	публикувано.	

	 През	април	на	2016	година	подготвяхме	пространството	на	Електроконтролната	зала	преди	да	започне	фестивала.	
Носихме	хладилници	и	пълнехме	с	бира.	Единият	от	тях	явно	беше	много	стар.	Това	е	реалният	звук	на	неговия	вътрешен	
конфликт,	 неговата	 вътрешна	 борба	 със	 себе	 си	 и	 с	 частите	 си,	 което	 намирам	 за	 илюстративно	 за	 живота	 на	 този	
фестивал.

	 This	one	is	mine	and	I	keep	it	for	last	as	an	example	of	field	recordings	and	harsh	noise.	I	never	played	it	and	it	was	
never	published.	

	 In	April	2016	we	were	preparing	the	space	of	the	Electrocontrol	Hall	before	the	beginning	of	the	festival.	We	carried	
some	refrigerators	and	filled	them	with	beers.	One	of	them	was	evidently	very	old.	This	is	the	real	sound	of	its	inner	conflict,	
its	inner	struggle	with	itself	and	with	its	parts,	which	I	find	illustrative	for	the	life	of	this	festival.	

www.soundcloud.com/dkstrkt









outro
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